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“Pel maig, 
faig i desfaig”

Maig 
’07

El PP guanya les eleccions municipals

La Fira de la Pedra torna a ser un èxit!

Gimnastes al campionat d’Espanya!



Noces de Joan Amengual Campins i Carmen Ferre Ruiz, de can Marget. 
4 de juliol de 1957. Ben aviat celebraran les seves noces d’Or. Enhorabona!



Bases

· Hi podran participar joves de fins a 30 anys d’edat.
· Els cantautors hauran d’interpretar, sense acompanyament, una o dues cançons a guitarra 
  –acústica o espanyola– que no podrà ser connectada a cap altaveu ni amplificador.
· Les cançons han de ser pròpies, originals, inèdites i no han d’haver estat premiades.
· La lletra ha d’estar escrita en català, podent-se utilitzar la parla pròpia de les Illes.
· El Certamen començarà a les 21 hores. Una vegada finalitzades les actuacions, un jurat  
  entès en la matèria decidirà qui són els guanyadors, valorant-ne la qualitat musical però  
  també molt la lletra i el missatge.
· L’organització es farà càrrec de l’equip de so i dels micròfons, per a veu i instrument.

Premis. S’estableixen un primer, segon i tercer premi de 500, 300 i 200 euros.

inscriPcions. Del dia 1 al 30 de juny, a l’Ajuntament de Binissalem.

TELèfon D’InformACIó: 687 623 957

organitza. Associació “Arròs amb Salseta” i Escola municipal de música.

coL·LaBoren...

Cantautors
de Guitarra

Certamen de
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Dissabte 14 de juliol
 Binissalem - Casal de Cultura Can Gelabert
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JAUME POL 

“Jimmy”
Càstig a les urnes

S
i els resultats electorals de Binissalem per escollir els 
representants al Govern Balear i al Consell de Mallorca 
no han suposat cap sorpresa destacada, sí que ha 
estat així a les eleccions municipals.
Tot i que es presentia que el PSOE baixaria el seu 
número de vots, el que probablement molta gent no 

s’esperava era que passaria de tenir 7 regidors, havent governat 
aquesta legislatura amb majoria absoluta, a tenir-ne 4.
Perdre tres regidors és molt. Probablement des del Partit Popular –el 
guanyador d’aquests comicis amb diferència– tampoc esperaven 
tant de suport, però els números canten per ells mateixos i tan sols 
per uns quants vots els conservadors no han aconseguit la majoria 
absoluta. És a dir, que ben bé s’hagués pogut passar de la majoria 
absoluta del PSOE a la majoria absoluta del PP.
Qui també se n’ha duit una sorpresa –agradable– ha estat UM, que 
després de 16 anys sense representació municipal ha aconseguit un 
regidor i ha passat a ser la tercera força política més votada. Idò!
Està clar que les majories absolutes, si no se saben dur bé o si no es 
fan bé les coses, tard o prest passen factura.
Li va passar a n’Aznar, i ara també s’ha pogut veure aquí al poble, 
amb el PSOE. Un partit que, després de 20 anys al poder, necessita 
renovar-se si vol tornar a recuperar gran part d’aquests vots perduts 
en el càstig a les urnes.

e d i t o r i a l

Gladiadors polítics

El coliseum era ple de gent
per veure guerrers competir,

i d’entre tots ells sortís
qui manàs a l’Ajuntament.

Però la sorpresa ha estat evident,
ningú manarà amb majoria,
compartiran pena-alegria
amb la resta de la gent.

Ara, poder el poble els ha donat,
esperem hi hagi pau i unió,

sé cert que és senyal del Senyor
que a tots ells els ha ajuntat.

Idò, tots plegats a actuar bé,
i per al poble fer coses bones,

respectant homes i dones
si és així, anirà bé.
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SuccessosLA nOStrA 
poblaCió 

Naixements
noah Amengual Camps-Douglas 
(28-04-07)
Zhaho Le Wang Wu (27-04-07)
neus Oliver Artigues (07-05-07)
Aina Maria Pol Delacio (10-05-07)
Mireia nicolau Garau (10-05-07)
Jaume Alzamora Porquer 
(20-05-07)
Marc rollizo Oliver (22-05-07)

Noces
Antoni Moyà González i 
Dafni Edrisse da Costa Duarte 
(28-04-07)
Diego Santiesteban Corral i
Alicia Granados de la Borbolla 
(28-04-07)
Maria Luz Savignano i
Joana Aina Martí reig (05-05-07)
Fred Osas Isibor i
Eva María Gómez Fernández 
(19-05-07)

Dades extretes del registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 26 de 
maig de 2007.

abRil i maiG

l o c a l

06-05-07. Sustracció d’una 
motocicleta Yamaha 50 en el 
carrer Guillem terrassa.

07-05-07. Robatori de 200 euros 
i vàries eines en una fusteria del 
poble.

07-05-07. Robatori de 3.000 
euros en un bar de la zona de Can 
Gelabert. 
Els lladres s’emportaren la caixa 
enregistradora, que a l’endemà va 
ser trobada, destrossada i oberta, 
al parc de Can Gelabert. també 
buidaren les màquines de tabac 
i de joc. A més, dins el local hi 
havia uns sobres amb doblers que 
també varen ser descoberts pels 
delinqüents.
La policia local ha pogut saber 
que els lladres utilitzaren les eines 
que havien estat robades a la 
fusteria, la mateixa nit, per forçar 
les màquines.

07-05-07. Nou robatori pel 
procediment del “tirón”, aquesta 
vegada al carrer de Llorenç Moyà.
 Eren devers les 19:30 hores 
del capvespre quan un individu de 
foravila s’acostà a una dona major, 
que caminava per aquella via 
pública portant una bossa de mà, 
a qui exigí que li entregàs.
Davant la negativa de la dona, 
l’individu es decidí a fer ús de la 
força i pegà estirada a la bossa, 
provocant que la dona caigués 
enterra i resultàs ferida al cap, 
havent de ser traslladada al Centre 
de Salut.

07-05-07. Recuperada una 
cartera, amb la documentació 
personal (però sense els doblers) 
que havia estat sustreta, també pel 
procediment del “tirón”, fa cosa 
d’unes quantes setmanes. 
La cartera va ser trobada en el 
camí des Mitjans.

11-05-07. Denúncia per un 
suposat robatori en un domicili 
del carrer Creu.
Segons fonts policials, la porta de 
la casa estava tancada en pes i els 
lladres aprofitaren això per entrar-
hi i endur-se’n una cartera i vàries 
targetes bancàries, les quals, la 
mateixa nit del divendres, varen 
intentar ser utilitzades en un caixer 
de Palma.
Els fets tengueren lloc entre les 17 
i les 19 hores del capvespre.

15-05-07. Danys produïts en un 
pis del carrer Biel Vallès.
El propietari denuncià que els 
inquilins a qui els tenia llogat 
l’habitatge l’han abandonat havent 
causat destrosses en vàries portes, 
pintades a les parets i un deute 
d’uns quants mesos de renda.

26-05-07. Imposen una denúncia 
per una suposada agressió, 
enmig de la via pública, d’un adult 
contra un menor d’edat.

accidents

13-05-07. Un cotxe que circulava 
a gran velocitat pel carrer Joan 
Josep Amengual i reus, impactà 
amb força contra un altre que 
estava estacionat, produint que 
aquest, a la vegada, colisionàs 
contra el que estava situat davant 
seu.
El conductor es donà a la fuga 
però un testimoni dels fets 
l’identificà. Després la policia 
va poder averiguar que l’home 
circulava sota els efectes de 
l’alcohol.

19-05-07. Un turisme que circulava 
per la carretera, en direcció a Inca, 
voltà a la sortida cap al camí de 
Biniali, on colisionà contra un 
vehicle que estava estacionat. El 
conductor es donà a la fuga.
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Veïnats dels carrers Anselm 
turmeda, Llorenç Villalonga i 
Bonaire han expressat la seva 
preocupació després d’informar-
se de la posada en funcionament, 
des de fa uns mesos, d’una 
antena de telefonia mòbil que hi 
ha instal·lada en un bloc de pisos 
del carrer Bonaire.
 La història d’aquesta antena 
comença el març de 2001, quan 
es procedí a la seva instal·lació, 
després de firmar-se un contracte 
entre l’empresa i tots els 
propietaris dels pisos, els quals a 
canvi, rebrien uns doblers amb els 
quals han pogut arreglar la façana 
de l’edifici i alguns desperfectes.
 Passats uns mesos de la 
instal·lació, cap al desembre 
de 2001, uns quants veïnats del 
carrer Bonaire iniciaren una 
recollida de firmes de diferents 
carrers dels voltants com Osones, 
Sac, Sant Sebastià o Llorenç 
Moyà, entre d’altres, arribant a 
aconseguir-ne fins a 130, les 
quals van ser presentades al 
registre de l’Ajuntament. tot i que 
d’aquest tema no obtingueren cap 

resposta per part del Consistori.
D’ençà d’allò però, a pesar que 
l’antena quedàs instal·lada, han 
passat sis anys fins que aquesta 
ha començat a funcionar.
I aquí és on recau la sospita dels 
veïnats, que ara mostren les seves 
queixes i preocupacions, ja que 
després del seguiment que n’han 
fet, ells pensen que la instal·lació 
pot no comptar amb les llicències 
que pertoca. 
La seva gran preocupació però 
és, sens dubte, els efectes 
perjudicials que els pugui causar.
tot i que científicament no 
s’ha pogut demostrar que les 
radiacions emeses siguin les 
causants directes dels problemes 
de salut, la problemàtica de les 

antenes de telefonia mòbil és un 
tema del que se’n ve parlant des 
de fa molt de temps, anys.
I més els preocupa encara quan 
només al carrer Bonaire ja hi 
ha hagut fins a cinc casos de 
persones amb càncer. Fet que les 
duu a malpensar que a partir d’ara 
i d’aquí a uns anys, amb aquesta 
nova i polèmica instal·lació, puguin 
arribar a ser més.
 
A Binissalem ja s’han viscut altres 
casos com aquest. 
En un bloc de pisos de la plaça 
de l’església ja va ser polèmica la 
instal·lació d’una antena, la qual 
va arribar a ser retirada. 
no va ser així en canvi, amb una 
altra que s’instal·là en uns pisos 
del carrer Jesús, zona d’on volen 
recordar que ja hi ha constància 
de dues persones que han patit la 
malaltia del càncer.
Ara –anuncien– la propera 
passa serà tornà a fer una nova 
recollida de firmes per tal que 
l’Ajuntament faci canviar de lloc 
l’antena.

J.Pons

antena polèmica
“Preocupació entre els veïnats d’Anselm Turmeda i Bonaire”

“Després del seguiment 
que n’han fet, ells 

pensen que la instal·lació 
pot no comptar amb les 
llicències que pertoca”

l o c a l
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De contractacions
El binissalemer Jaume Ferrer Isern 
ha volgut expressar les seves 
queixes en relació a les bases per 
al concurs oposició a dues places 
d’auxiliar administratiu general, 
convocades per l’Ajuntament, 
afirmant que la seva condició 
de discapacitat físic no és 
contemplada de forma especial 
per aquesta Administració ni 
pels seus governants, per la 
qual cosa –apunta– demostren 
poca sensibilitat cap al món dels 
discapacitats físics i psíquics i cap 
a la seva integració, generant-se 
una clamorosa desigualtat del tot 
inconstitucional i inassumible pels 
temps en què ens trobam.
Jaume Ferrer diu que segons les 
seves l’Ajuntament no disposa 
en la seva plantilla de personal 
(de més de 50 persones) de 
cap plaça reservada a persones 
amb minusvalia, la qual cosa 
incumpleix la normativa de funció 
pública i d’integració social de 
discapacitats (art. 44 Llei2/1989, 
de funció pública de les Illes 
Balears; Llei 53/2003 d’ocupació 
pública per a discapacitats i Llei 

13/1982 d’integració social 
dels minusvàlids), que obliga a 
les Administracions a guardar 
percentatges variables d’ocupació 
per a minusvàlids segons el seu 
número de treballadors.
En l’opinió de l’afectat, aquesta 
especialitat no atesa provoca que 
la seva condició es contradigui 
amb el punt e) de la segona 
base del concurs on es diu 
que els aspirants no poden 
patir cap malaltia o defecte físic 
o psíquic que pugui impedir 
el desenvolupament de les 
funcions corresponents. Ferrer 
assegura que aquesta vulneració 
no es produirïa si l’Ajuntament 
de Binissalem cumplís la llei 
i disposàs de places per a 
persones amb minusvalia amb uns 
procediments de selecció de 
personal adients.
Per altre lloc, Jaume Ferrer 
també critica el fet que les bases 
de la convocatòria infringeixin 
la normativa reguladora de 
l’exigència de coneixements de 
català, ja que el punt d) de la 
segona base exigeix als aspirants 
a tenir el certificat C de 

coneixements mitjans de català, 
quan la normativa (art. 2.1.A, punt 
primer del Decret 162/2003) 
estableix que el certificat a exigir 
als aspirants al cos d’auxiliar 
administratiu ha de ser el certificat 
B de coneixements elementals de 
català.
Finalment, Ferrer també fa menció 
dels problemes que pateixen les 
persones amb  mobilitat reduïda 
per poder accedir a determinades 
dependències municipals i llocs 
d’interès públic (oficines primer 
pis, cementeri, voreres altes, casal 
de Joves, ràdio) per un problema 
de manca d’eliminació de barreres 
arquitectòniques sense que 
l’Ajuntament sembli disposat a 
arreglar-ho ja que no hi realitza 
cap inversió.
totes aquestes queixes han 
estat presentades per part de’n 
Jaume Ferrer Isern a l’Ajuntament, 
sol·licitant que les bases de 
l’esmentat concurs siguin 
revisades d’ofici per l’Ajuntament 
de Binissalem i siguin anul·lades, 
establint-se una modificació de 
la plantilla de personals i una 
confecció de les bases de concurs 
que respectin la normativa 
vigent d’accés de persones amb 
minusvalia a la funció pública; 
per altra part, també demana 
l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques a llocs públics.

Més queixes

Del camí des Raiguer
Veïnats del camí des raiguer es 
queixen d’una paret que, des de 
fa prop de mig any, roman caiguda 
dins una finca i, tot i les repetides 
peticions fetes a la regidoria 
d’urbanisme, el problema segueix 
sense arreglar.
Segons pareix, les pluges 
caigudes aquests darrers anys i el 
continu pas de vehicles pesants, 
han provocat que la paret cedís i 
acabàs esbucant-se.
Els veïnats alerten que la situació 
en aquest tram suposa un perill 
per a la circulació, ja que del 
camí a dins la finca hi ha uns dos 
metres de distància. La paret d’una finca del camí des Raiguer ha caigut.
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Col·legi Electoral de l’Escola Pública.

Si als passats comicis la sorpresa 
va ser l’obtenció de majoria 
absoluta per part del PSOE, ara 
ha estat també un tant sorprenent 
la victòria del PP a les municipals, 
després de ser el grup més votat i 
amb diferència, i passar de tenir 4 
regidors a tenir-ne 6.
El PSOE, també sorprenentment, 
ha perdut 3 dels seus 7 regidors.
Els primers comentaris ja parlen 
de càstig a les urnes per temes 
com la recollida del fems i el fort 
augment d’aquesta taxa; el gran 
creixement urbanístic o el mateix 
Passeig des Born.
Altres comentaris es dirigeixen 
cap a la més que discreta 
campanya electoral que ha duit a 
terme el PSOE, tot el contrari del 
PP, que ha realitzat una destacada 
campanya d’imatge, i qui per 
molts pocs vots no ha obtingut 
la majoria absoluta, la qual cosa 
fa que ara mateix la batlia estigui 
pendent de pactes.

Per altra part, les votacions donen 
un regidor als partits d’UM, PSM i 
Esquerra-IB. 
Un dels futurs pactes de govern 
que més es comenta al carrer 
és el de PP-UM. Sobretot tenint 
en compta com està la situació 
al Parlament, sense majories 
absolutes.
Un altre possible pacte, tot i que 
més difícil, seria el de PP-PSM, 
combinació que ja es donà, fa 
uns anys, a d’altres municipis. I 
finalment, molt més difícil sembla 
encara –per no dir impossible– un 
possible pacte PP-Esquerra.
 D’altra banda, si el PSOE vol 
que a l’Ajuntament hi continui 
havent un govern progressista, 
potser només li queda la també 
difícil alternativa d’un possible 
pacte amb els partits d’UM, PSM 
i Esquerra. Però segurament aquí 
sí que hi anirïen en joc batlies 
compartides.
De totes formes, el que decidirà 

un o altre nou equip de govern 
municipal serà l’acord a què 
puguin arribar uns i altres i fins a 
quin punt estiguin disposts a cedir.
De no arribar a fructificar cap 
acord, sempre queda l’opció que 
governi amb minoria simple el 
partit més votat.

20 anys de batles socialistes
Fa 20 anys que l’Ajuntament de 
Binissalem compta amb un batle 
socialista. 
El 1987 Salvador Cànoves accedia 
al poder amb una ajustadíssima 
victòria, per tan sols un vot de 
diferència, sobre el conservador 
Guillem Pons Pons (AP).
també és una data a tenir en 
compta que, després de 16 anys, 
la formació d’UM torni a tenir 
representació municipal. De fet, 
Salvador Cànoves exercí de 
batle aquella legislatura, sient el 
representant d’Unió Mallorquina 
en Sebastià Vicens.

El pp guanya amb diferència
“Obté 6 regidors i frega la majoria absoluta. El PSOE en perd tres”

ElECCioNS DE maiG DE 2007



PP
355

PSM
59

ESQ
44

UM
56

PSOE
273

PP
536

PSM
86

ESQ
59

UM
119

PSOE
382

“La participació arribà al 77,21%, amb un total de 3.906 vots a les municipals”
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PP
444

PSM
83

ESQ
52

UM
104

PSOE
293

PP
389

PSM
62

ESQ
102

UM
78

PSOE
252

Col·legi Electoral de l’Assumpció.

ESCOLA GrADUADA

CAn GELABErt L’ASSUMPCIó

ESCOLA PúBLICA

l o c a l

ElECCioNS muNiCipalS
PP: 1724 vots. 6 regidors
PSOE: 1200 vots. 4 regidors
UM: 357 vots. 1 regidor
PSM: 290 vots. 1 regidor
ESQ: 257 vots. 1 regidor



“A les eleccions al Govern Balear hi participaren 3.859 votants”
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Col·legi Electoral de l’Escola Graduada.

PP
371

BLOC
85

UM
45

PSOE
269

PP
567

BLOC
131

UM
91

PSOE
372

PP
497

BLOC
119

UM
62

PSOE
281

PP
389

BLOC
148

UM
61

PSOE
271

ESCOLA GrADUADA

CAn GELABErt L’ASSUMPCIó

ESCOLA PúBLICA

l o c a l

ElECCioNS GoVERN
PP: 1648 vots
PSOE: 1106 vots
BLOC: 446 vots
UM: 235 vots
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PP
353

BLOC
81

UM
63

PSOE
275

PP
552

BLOC
129

UM
106

PSOE
373

PP
479

BLOC
116

UM
82

PSOE
283

PP
374

BLOC
139

UM
72

PSOE
275

Col·legi Electoral de Can Gelabert.

ESCOLA GrADUADA

CAn GELABErt L’ASSUMPCIó

ESCOLA PúBLICA

“A les eleccions al Consell De MallorCa hi participaren 3.980 votants”

l o c a l

ElECCioNS CoNSEll
PP: 1582 vots
PSOE: 1119 vots
BLOC: 428 vots
UM: 299 vots
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C/	Germanies,	15	B	1r	B
07350	Binissalem

Tel.:	971	886	324
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Jeroni Salom (pp)
És evident que estam molt contents 
amb els resultats obtinguts. Vàrem 
dur a terme una campanya forta i 
després era al poble a qui tocava 
decidir. I el poble ha donat un vot 
de confiança al Partit Popular. Ens 
ha dit: “confiam amb tu”, però 
amb reserves, ja que tampoc hem 
aconseguit la majoria absoluta.
D’aquesta manera, ara ens toca 
gestionar el poble.
també vull donar l’enhorabona a 
UM, ja que les urnes li han donat 
una oportunitat de recuperació, 
passant a ser la tercera força més 
votada.
I finalment, tot i que els resultats 
electorals es poden interpretar de 
diferents maneres, pels comentaris 
que ja s’han deixat sentir al carrer, 
tot i que seria legal i democràtic, 
vull dir que no crec que fos molt 
ètic que s’establís un pacte entre 
PSOE, UM, Esquerra i PSM, per tal 
de formar govern. És més, no sé 
com entendria això el poble.
Pens que la primera opció de 
govern passa  perquè el PP governi 
amb minoria i que els projectes es 
votin amb consens per treure’s 
endavant; o bé, que el PP, com a 
força més votada, estableixi un 
pacte amb un dels altres partits.

miquel Nadal (pSoE)
Bé, en primer lloc vull donar 
l’enhorabona al candidat 
guanyador, en Jeroni Salom.
Pens que quan es donen uns 
resultats així, des del partit que ha 
perdut s’ha de mirar que és el que 
s’ha fet malament i allò que s’ha fet 
bé.
Vull dir que mentre hem estat al 
govern, sobretot aquests darrers 
anys, ens ha tocat adaptar els 
serveis a l’augment que ha viscut 
el poble: més demanda de serveis, 
obres grosses..., cosa que ha fet 
que tot anàs més ralentizat.
Però també pensam que tot i que 
s’ha parlat molt de l’excessiu 

creixement urbanístic, des del 
PSOE volem dir que som ben 
conscients del que hem fet, 
sobretot pel que respecte a posar 
límits en creixement i construcció, 
com ha quedat expressat a les 
normes Subsidiàries (al casc antic 
i a l’eixample), la qual cosa ens ha 
costat vots, ja que amb aquesta 
decisió és evident que hi ha gent 
que en surt perjudicada, tant 
particulars com treballadors de la 
construcció.
Però així i tot, vàrem prendre 
aquesta decisió i la mantenim.
Des del nostre partit seguirem 
fent feina perquè a Binissalem 
hi hagi majories progressistes i 
de fet, pensam que hi ha coses 
a l’Ajuntament que han de seguir 
funcionant com ho han fet fins ara i 
d’altres que han de canviar.
també som de l’opinió que les 
forces progressistes han de passar 
pàgina i intentar acostar posicions, 
ja que amb moltes coses coincidim, 
tot i que és evident que és difícil.

Víctor martí (um)
Bé, està clar que estam molt 
contents amb el resultat obtingut, 
que ens ha donat un regidor; de 
fet, per molts pocs vots quasi 
aconseguim el segon, i hem passat 
a ser la tercera força política. Això, 
tenint en compta que UM no tenia 
representació municipal des de 
feia 16 anys.
Per altra part, els resultats electorals 
semblen indicar que el poble vol 
un canvi de batle.

pep martí (Esquerra)
Estam molt satisfets amb els 
resultats obtinguts. Hi havíem posat 
molta il·lusió i hem fet molta feina.
Pens que ha estat una sorpresa 
que UM hagi passat a ser la tercera 
política i els donam l’enhorabona. 
Com també la donam al PSM. Ha 
lluitat i ha obtingut un regidor.
Pel que fa al PSOE, crec que s’ha 

guanyat a pols els resultats que 
ha tret. El poble se n’ha adonat 
que l’Ajuntament no carburava i 
m’esperava que li donàs un repàs 
però, la veritat, no tan gros.
I finalment, al PP, tot i que respect 
la decisió del poble, en el fons em 
sap greu que hagi tret aquests 
resultats. no em fa gens de gràcia 
i pens que no és bo que tenguin 
tanta presència dins l’Ajuntament.

Tomeu abrines (pSm)
Bé, per començar volem donar les 
gràcies a tots els ciutadans que 
ens han donat el seu suport i també 
l’enhorabona a tots els regidors 
que han entrat, que facin feina pel 
poble, així com agrair també als 
qui no han entrat, la seva tasca.
noltros, com aquests 12 anys, 
seguirem fent feina pel poble.
En aquestes municipals hem 
baixat un poc el número de vots, 
potser degut a que presentàrem 
un candidat massa tard i perquè el 
candidat era de foravila.
Sabíem que era difícil arribar a 
treure dos regidors i, en el fons, 
estam contents d’haver mantengut 
el que teníem.
Per altre lloc, sabíem que al PSOE  
li esperava un càstig a les urnes, 
però no que fos tan gros. Ha estat 
un poc sorpresa. Com també ho 
ha estat els resultats obtinguts per 
UM.
Ara la clau de governabilitat al 
poble passa pel PP i UM.
Per a noltros el canvi no passava 
pel PP, com sí ho ha dit l’electorat, 
sinó pel PSM.
De moment, tot està obert i el 
que passi dependrà també de 
les decisions que es prenguin al 
Govern Balear.

Qui serà el nou batle?
El pròxim dissabte dia 16 de juny, 
tendrà lloc, a l’Ajuntament, l’acte 
d’investidura del nou batle.
A hores d’ara tot està pendent de 
pactes. En cas de no donar-se, 
seria al PP –el partit més votat– a 
qui tocaria governar en minoria, 
sient elegit batle en Jeroni Salom.

l’opinió dels candidats

l o c a l
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La IV edició de la Fira de la Pedra 
i l’Artesania tornà a ser possible 
gràcies a l’esforç i participació de 
16 professionals de la pedra. 
Les tres pedreres: Pedres 
Bellveure, Jaume Moyà i Jomato; 
les cinc marbreries: Oscar Sentis, 
Pedrenyal, Marbres torrens Pons, 
Pedres i marbres Salom i toni 
Villalonga; i els vuit col·locadors: 
Xisco Llabrés, José ramis rubio, 
toni Salas, Carlos Sánchez, 
Marges Servera, tomeu torrens, 
Andreu Villalonga i José Francisco 
Villalonga.
Pel que fa als artesans dels 
diferents gremis, fins a seixanta 
paradetes s’arribaren a col·locar 
pels voltants de la plaça.
 Com cada any, l’Agrupació de 
Fires i Festes i els professionals 
de la pedra introdueixen una 
novetat dins la Fira, i enguany 

va ser la creació d’una Sínia, la 
qual es va fer funcionar en directe 
gràcies als esforços de sa somera 
de’n toni Verdura (i de l’amo, que 
la va haver de convèncer).

La Fira va ser inaugurada el 
dissabte a les 19h per les 
autoritats locals, enmig d’una 
discreta presència de públic. De 
fet, va ser el diumenge el dia de 
més visitants. Un diumenge on el 
bon temps acompanyà i l’ambient 
era impregnat per l’emoció 
electoral. I on els fideus amb conill 
tampoc hi faltaren, de manera que 
uns 500 comensals s’apuntaren 
a l’improvisat restaurant que 
l’Agrupació de Fires i Festes i 
voluntaris dels Escoltes i Binitrui 
havien muntat dins la plaça.
Cal recordar que la nit del 
dissabte la plaça de sa Quartera i 

la zona de davant el Casal de 
Joves varen ser escenaris de 
dos concerts de pop-rock. Així, a 
la primera hi actuà el grup local 
“Fora Barram” i a l’altre espai 
hi tengué lloc el rock’n’Pedra, 
amb els grups no Diguis Dois, 
Baix’n’nicotina i Horris Kamoi, 
amb un nombrós públic.
Mentre, a la plaça de l’església, na 
Maria Cànoves i en Melsion Salas, 
omplien de dolces melodies la nit.
 Quant a cultura popular, tant 
els gegants, Aina i Jaume, com 
la música del tall de Vermadors 
i de l’Escola de Xeremiers de 
Binissalem, s’encarregaren 
d’acabar d’omplir la fira, juntament 
amb unes quantes exposicions 
distribuides en diferents llocs com 
Sa rectoria, Can Gelabert, Galeria 
Evento o la mateixa Església 
Parroquial.

Eren les 11:45 hores del diumenge, l’hora 
de màxima presència de visitants a la Fira.

Exitosa iV Fira de la pedra
Prop de 10.000 persones passaren per la Fira, segons l’organització”

l o c a l
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Sa Sínia, la gran novetat d’aquesta IV Fira de la Pedra.

Els picapedrers atengueren a molts d’interessats.

A la imatge, els baixos d’una façana.
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Els visitants, encantats de posar devora les obres. Els germanets Moyà, devers el rellotge de sol.

Llorenç Vallès i el picapedrer, Mateu Moyà.

l o c a l
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La font, una de les obres que més cridà l’atenció.

l o c a l
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Molta gent als 
concerts del 

dissabte.

El ball de bot no hi falta mai.

l o c a l



	 MAIG	2007	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits

Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com

Empresaris de la Pedra i membres de l’Agrupació de Fires i Festes.

Fideus amb conill per a 500 persones. Fins a 60 artesans ompliren els voltants de la plaça.

l o c a l
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nOtA InFOrMAtIVA als usuaris de les 
instal·lacions d’aire condicionat o bomba 
de calor i calefaccions de baix consum 
elèctriques o de gasoil i gas.
Segons instruccions del Director 
General d’Indústria, sobre el reglament 
de seguretat que estableix que les 
empreses instal·ladores autoritzades 
amb instal·lacions de climatització han de 
presentar la documentació per inscriure-
les davant la Direcció General d’Indústria:
 Degut a que el titular (usuari), 
normalment desconeix la necessitat 
d’inscriure les instal·lacions davant la 
Direcció General d’Indústria amb els 
riscos que això suposa, és a dir, realitzada 
per un instal·lador no qualificat per poder 
fer aquest tipus d’instal·lacions, s’ha creat 
una comunicació al titular (usuari) de 
l’obligació de tramitar les instal·lacions a 
dita entitat, que està en mà de l’instal·lador 
autoritzat i que té l’obligació d’informar-
vos i al mateix temps fer-vos arribar la 
comunicació i l’obligació del titular (usuari) 
de firmar-la i de l’instal·lador presentar-la 
davant la Direcció General d’Indústria.
En cas de que el titular o instal·lador es 
negui, pot suposar l’inici d’un expedient 
sancionador per a l’instal·lador i 
precintament de la instal·lació de 
l’usuari per part de la Direcció General 
d’Indústria.

telèfon d’informaciò: 971 17 66 09
Direcció General d’Indústria

50 anys de presència 
Trinitària a amèrica 
llatina
Les Germanes terciàries 
trinitàries han commemorat 
els cinquanta anys de la seva 
presència a l’Amèrica Llatina, 
concretament al Perú, país on hi 
han fundat vàries cases, la OnG 
AYnE; on hi han creat menjadors 
i, en resum, on hi han duit a 
terme tot un seguit d’importants 
projectes solidaris que, al llarg 
de tots aquests anys, han ajudat 
a millorar la vida de la gent més 
pobra i necessitada d’aquell país.
 Cal recordar que la monja de 
Binissalem, Sor Maria Pericàs (de 
can Faust), va dedicar uns quants 
anys de la seva vida a realitzar 
tasques solidàries al Perú.
 Per tal de celebrar aquest 
esdeveniment, s’organitzà una 
exposició de fotografies d’aquests 
50 anys i s’ha editat un llibre, amb 
el suport del Consell de Mallorca, 

escrit per en Pere Fullana 
Puigserver, en el qual es narra la 
història de la presència trinitària 
a l’Amèrica Llatina des del 1957 
al 2007.
Per altre lloc, cal dir que els 
projectes solidaris de les 
religioses s’han estès ara també 
cap al país de Bolívia.

l o c a l
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manifest per tres 
infermeres
El divendres dia 5 de maig, 
davant el Centre de Salut, va tenir 
lloc la lectura d’un manifest per 
donar suport a tres infermeres 
de l’esmentat centre, dues de 
Binissalem i una d’Alaró, que 
no han pogut accedir al procés 
selectiu per continuar amb el seu 
treball.
Prop d’unes 50 persones es 
congregaren al lloc, entre les 
quals hi havia veïnats, usuaris del 
centre i polítics de la comarca.
En el manifest es recordà que fa 
uns sis anys les tres treballadores 
començaren a exercir la seva 
tasca al centre i ara compten amb 
molta d’experiència, a més de 
molt de suport per part d’algunes 
persones del poble que durant 
molt de temps han estat ateses i 
cuidades per elles.
A pesar que el procés que ha 
seguit l’Administració és legal, els 

assistents volgueren deixar ben 
clar que les maneres com es fan 
les coses són tan importants com 
les mateixes accions. A la vegada 
que destacaren la validesa de les 
tres professionals, demanant a les 
Administracions Públiques que 
escoltassin la veu dels pobles, les 
demandes i les queixes per 

tal d’aconseguir el millor benestar 
possible per a tots.
Finalment, volgueren dedicar l’acte 
d’aquell dia perquè l’Administració 
se n’adoni que el poble vol que 
les tres infermeres segueixin 
treballant al Centre de Salut de 
Binissalem, agraint tot el seu 
esforç i dedicació posats.

l o c a l
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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

ofertes per als mesos d’estiu
GalíCia. 
6 dies i 5 vespres. Avió, Hotel 3*. 
Des de 218 euros per persona
 
aSTúRiES, CaNTàbRia i llEó. 
Circuit 7 vespres. Avió, hotel 3*. 
Des de 593 euros per persona
 
aSTúRiES al SEu aiRE. 
7 vespres. Avió, hotel pensió completa. 
Des de 422 euros per persona
 
aSTúRiES. 
Circuit 7 vespres. Avió, Hotel 3* Pensió Completa. 
Des de 557 euros per persona

GRaN TouR ESCòCia. Des de 960 euros

CiRCuiT TiRol, SalzbuRG i baViERa. 
Sortides mes d’agost. 
Des de 1.295 euros per persona

paiSaTGES DE SuïSSa. 
Sortides mes d’agost. 
Des de 1.350 euros per persona
 
iSTambul. 
Sortides mes de Juliol. 
Des de 299 euros per persona
 
TuRquia ComplETa. 
Sortides mes de Juliol. 
Des de 399 euros

CapiTalS DE RúSSia. Des de 1.332 euros
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971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com

* paGam uN SopaR a un o dos joves, d’entre 20 i 30 anys d’edat, que 
escriguin una pàgina de temàtica juvenil a la revista. telf. 687 623 957

El darrer ple
En la que va ser la darrera 
sessió plenària de legislatura, el 
dijous dia 24 de maig, varen ser 
aprovades les taxes del nou curs 
escolar 2007/2008 corresponents 
a l’Escoleta Municipal “Binipetit” i 
a l’Escola Municipal de Música. 
 Pel que fa l’Escoleta, totes 
les taxes d’enguany presenten 
un increment d’un 2’5% de l’IPC, 
respecte de l’any passat. 
Mentre que a l’Escola Municipal 
de Música, només dues opcions 
presenten aquest increment.

ESColETa “biNipETiT”
      
Matrícula............................. 66,00 (e)

Servei Escoleta
(no fraccionable)...............115,98 (e)

Servei guarderia
(mensual)............................17,00 (e)

Servei guarderia
(1 dia aïllat).........................6,56 (e)

Servei menjador
(mensual)............................55,35 (e)

Servei menjador
(1 dia aïllat).........................4,82 (e)

ESCola DE múSiCa

Matrícula............................. 40 (e)

Sensibilització
(3 hores mensuals)..........30 (e)

Iniciació + instrument
(6 hores mensuals)..........41 (IPC)

Llenguatge musical + instrument, 
inclosa la col·lectiva
(16 hores mensuals + 3 hores de 
cor al 2n cicle)...................51 (IPC)

Conjunts instrumentals o vocals
(cor, batucada, conjunt 
instrumental).......................20 (e)
* Seran gratuïts si són alumnes 
que fan altres assignatures

Música moderna
(15 hores mensuals).........55 (e)
* La quantitat d’hores ja ho justifica. 
Surt a 3,6 euros l’hora. La resta 
d’escoles ho fan per assignatures 
separades i surt a uns 60 euros 
mensuals

Adults llenguatge + instrument
(8 hores mensuals)...........45 (e)

només llenguatge musical o 
instrument............................35 (e)

De les noves Normes 
Subsidiàries
El grup Independents de 
Binissalem presentà una proposta-
contestació a l’aprovació que 
s’havia fet, en un passat ple, de la 
revisió de les normes Subsidiàries.
Cal recordar que en quell ple de 
22 de març, el portaveu d’aquest 
grup, Pere Pol, no hi assistí, alegant 
que a ell no li havien enviat l’ordre 
del dia ni la convocatòria, per 
la qual cosa els Independents 
sol·licitaren presentà aquesta 
proposta, dins la qual s’hi incloïen 
aspectes com, per exemple, el fet 
que el document de revisió de les 
nnSS no fos exposat públicament 
només perquè afectava sòl públic, 
quan en realitat es contemplava la 
possibilitat d’expropiació de tres 
cases.
Els Independents de Binissalem 
també apuntaren, entre d’altres 
coses, que en aquell document 
hi manca la justificació d’Estudi 
Econòmic i Financer de les 
actuacions previstes i la justificació 
dels nous creixements en sòl urbà.
Al final la proposta va ser sotmesa 
a votació i no va ser aprovada, 
comptant amb els vots en contra 
del PSOE, abstenció del PP i vots a 
favor del PSM i IB.

l o c a l
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Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125



l o c a l
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pintures binissalem

En Pedro Vallés Pons és pintor 
des de ben jovenet. La seva 
actual empresa la va muntar 
l’any 1998, encara que abans ja 
havia fet feina amb Pintures Es 
Molí, de Ciutat, i Pintures Gardez, 
d’Inca. Els seus començaments 
daten dels 16 anys, a Alaró, a 
una fàbrica de coles i disolvents 
per a sabates, on hi va estar tres 
anys i mig, per després passar 
a la fàbrica de sabates de Can 
roma. El moment més dur va ser 

quan va començar la gran crisi 
del calçat. 
Als 19 anys va començar a fer 
feina amb en Miquel “ruberter”. 
Aquí va veure que se li donava 
bé la pintura i que s’hi podria 
guanyar la vida. Ara té 35 anys 
i ja du una bona estona fent el 
mateix. Com a client principal 
té a Construccions Mendez-
Campoy.
Ens comenta que els clients 
els fa la mateixa gent amb qui 
has fet bona feina i que els 
temps han canviat molt, que 
ara t’encarreguen un treball i el 
volen per ahir.

De Ciutat de mallorca

En raül Gómez Herreros, de 29 anys, i na Susana 
Oliver noguera, de 26, es varen conèixer el 28 de 
desembre del 1995 al Club Basket Hispània de 
Ciutat, on ambdós hi jugaven. 
Vivien a Ciutat, de tota la vida, d’on no estaven 
gaire contents amb la qualitat de vida que tenien. 
Agobiats de Ciutat i ja com a parella, varen 
començar a cercar un lloc per viure que fós més 
tranquil i on els preus fossin més assequibles. 
Quan ja estaven decidits d’anar-se’n a establir 
a Pòrtol, la mare de na Susana va trobar la seva 
actual vivenda i en venir a veure-la varen decidir-se 
tot d’una, ja que pel mateix preu era molt més gran. 
Això va ser l’any 2003 i va ser aquí on comanaren 
al petit Marc, que ara té 6 mesos.
En raül és comercial de Citycar Inca i na Susana 
es administrativa de nissan Palma. Les seves 
aficions actuals han quedat en un segon pla des 
que en Marc va arribar al món, però a en raül li 
agrada molt el futbol. Es va fer soci del Mallorca per 
poder anar a veure el seu equip, el reial Madrid. 
també segueix de prop l’ACB de bàsket i els 
mundials de motos i cotxes. A na Susana li agrada 
molt la música i molt especialment el seu gran ídol, 
en David Bisbal.   
De Binissalem els hi agrada que és un poble 
tranquil i molt ben comunicat; també disfruten de 
les Festes des Vermar i de tenir un bon grapat 
d’amics de Ciutat que també han vengut a viure 
aquí. La crítica negativa és per al poc ambientillo 
que té el centre amb una plaça molt trista, la 
recollida de fems i la manca d’un supermercat més gran.
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ES LLOGA PIS. Màxim per a dues persones. 
Interessats poden cridar al 630 984 061

Venc CItröEn C3 HDI Automatic, color negre. 
Matrícula: 4322-DCK. Molt bon estat, pràcticament 
nou. Preu: 11.000 euros. telf.: 620 686 990

Es lloga PàrKInG al carrer Germanies. Bastant ampli 
(hi caben cotxe i moto), porta automàtica. Preu 40 
euros (despeses de comunitat incloses). 652 658 656

Dona s’ofereix per a CUIDAr PErSOnES a 8 euros 
l’hora. telèfon de contacte: 685 676 251

Es lloguen PàrKInGS, per a cotxe, al carrer Guillem 
terrassa. Preu: 40 euros. telèfons: 696 930 527 
971 88 61 82

Es ven pis a Binissalem, amb garatge, 150 m2, 
amoblat. Urgeix vendre. Preu: 150.000 euros. 
Tel. 661 201 008 - 687 629 654

Es ven casa antiga a Binissalem, reformada a l’estil 
mallorquí. 200 m2, amb pati. 180.000 euros. 
Tel. 629 861 614 - 629 855 608

compra -vende s

Ofertes!

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament	 	 	 971	88	65	58

Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09

Policia	Local	 	 	 971	51	11	26

Bombers	 	 	 085	/	971	21	98	35

Emergències	 	 	 112

Centre	de	Salut		 	 971	51	10	04

Urgències	 	 971	88	62	44	-	062

Farmàcia	(plaça	de	l’església)	 971	87	00	30

Farmàcia	(carrer	des	Reg)	 971	88	65	14	

Correus		 	 	 971	51	10	51

Can	Gelabert	 	 	 971	88	65	31

Biblioteca	Municipal	 	 971	87	04	86

Camp	Municipal	d’Esports	 971	87	01	27

Es traspassa tenda de roba, ubicada al carrer Sant 
Vicenç de Paul, i es ven un 2n pis al camí de Pedàs. 
Mòbil: 669 840 320

Venc CADIrA DE BArBEr AntIGA, fabricada amb 
fusta i ferro. Preu a convenir. telf.: 670 55 65 25.

Es LLOGA APArCAMEnt al carrer Germanies, s/n 
(antic xalet de can Morey). 620 554 776

Es cerca al·lota per a neteja de local comercial i per 
a neteja de casa particular. 654 44 99 85
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Celler: Bodega ribas

Denominació: Vi de 
la terra Illes Balears.

Tipus de vi: Criança

Varietats: Syrah, 
Mantonegro, 
Cabernet Sauvignon 
i Merlot.

Fase visual: Vermell 
cirera amb lluentors 
granes. net i brillant, 
de capa alta.

Fase olfactiva: 
Aromes a fruits 
del bosc com a 
maduixes, móres 
i nabius amb lleugers 
records florals 
(violetes i roses). 
A més d’aromes 
de criança com la 
vainilla i fruits secs 
torrats (avellanes 
i ametlles) que 
proporcionen un 
equilibri entre la 
fruita i el roure de 
bona qualitat.
 
Fase gustativa: 
Equilibrat, fruita 
madura i un toc 
mineral.

 
Suggeriment: tot tipus de cuina mallorquina. Carns 
al forn.

preu: 11,60 euros

Figatella de porc negre amb sobrassada

Sió 2005

ingredients (per a 4 persones)
250 grams de carn de porc negre picada
250 grams de fetge picat
1/4 de Sobrassada de Mallorca desfeta
dos ous
sal, pebre vermell i pebre bo
mesenteri de porc
300 grams de papada de porc

Elaboració
Primer de tot s’ha de mesclar la carn, el fetge i 
la sobrassada amb la resta d’ingredients fins a 
aconseguir una massa uniforme.
A continuació posarem aquesta massa en un 
recipient de test o bé ho distribuirem, en porcions, 
dins motllos d’alumini.
Després ho cubrirem amb el mesenteri i ho posarem 
al forn, al bany maria, el temps necessari segons la 
mesura.

temps d’elaboració: 90 minuts

Recepta extreta del llibre “sabor y color”, 
editat pel Consell Regulador de la Denominació 

Específica de la Sobrassada de Mallorca.

l o c a l
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c u l t u r a

Exposicions 
fotogràfiques

El Casal, a favor 
de sorpresa, 
mantindrà fins a 
juny, dia 5, una 
triple exposició 
de fotografia, 
a càrrec d’una 

terna molt difícil de comparar, 
atesa la summa varietat d’estils, de 
tècniques i de visions.
 maRilÉN maYol, de la 
Ciutat de Mallorca, amb l’ajut de 
Campos, és la increïble i madura 
novençana descobridora de 
bellesa. Debuta mundialment com 
a expositora, amb un florilegi que 
magnifica la natura més àrida que 
trepitgen els peus caminadors. 
 alEX maRíN, de Barcelona, 
amb joventut i experiència, 
plasma amb fotografies des d’un 
avió i amb mixtura de tècniques 
incorporada, el símbol de la mort 
calenta: la sang vermellosa de la 
cussa, enmig del blanc-i-blau del 
cel o la superfície del mar. “Morta 
na Linda” és, precisament, el títol 
de l’exposició.
 miquEl FoNT, de currículum 
amplament conegut invita a la 
meravella amb “Miradas”, que 
recull amb la fascinació del blanc 
i negre. És un filó d’expressivitats 
i de sentiments que l’ésser 
humà comunica amb els ulls. Els 
rostres, les postures corporals, els 
ambients, tot junt servidor i servit 
de les mirades. Són fotografies 
captades a Cuba i a la Ciutat de 
Mallorca.

J. Escanelles

Ajupida vora l’home inert

Ajupida vora l’home inert

les mans de la vella lladronegen

el clavell humit de la bragueta.

Llavis obscurs besen la pell lunar

i hi depositen tèbies larves

que ressegueixen espais estèrils.

Avorriment d’ambdues mans i el cos.

Entre somnis lents de morfinòman

el Becerra desperta a la por.

Projectà llurs punys esfilagarsats

vers l’aire que habitaven feres.

De les dues dents daurades d’ella

una l’arreplegà l’escombraire.

L’altra apunyalà carn podrida.

Aleshores es reconegueren

esmaperduts per camins paral·lels.

I es desferen en llàgrimes grogues

per un comiat sense paraules.

Poema extret del llibre Guitarres de Dol, 
de Llorenç Capellà

Galeria EVENTo
La galeria no s’atura de servir 
creativitat, amb una sèrie contínua 
de reformes. La darrera implica 
una redistribució de l’espai, que 
resulta divers i divertit, a base de 
parets mòbils, les quals faciliten 
la circulació del públic i presten 
amenitat a la vista. El dissabte 
26, ocorria la inauguració. El 
conjunt de 13 artistes desenrotlla 
les temàtiques de serigrafia, 
xilografia i flexografia. Són Amable 
Villarroel, Felip Caldés, Ignaci 
Gelabert, Jordee Ayuso, tomeu 
Coll, Joan Vallespir, Albert Pinya, 
Luis Maraver, Jorge Cabral, Svetla 
Georgieva, ramon Company, 
Marcos Vidal i Irene Penkas, amb 
un total de 41 composicions.

c u l t u r a

Tallers de fotografia
I sense deixar la fotografia, a 
destacar que aquest mes de maig 
també s’han impartit al Casal 
dos interessants tallers, un que 
tractava dels processos fotogràfics 
artesanals de positivats, i l’altre de 
la fotografia digital.

Reobertura de         
Can Sabater

Un any després de la clausura, 
les portes de Can Sabater o 
Casa Museu Llorenç Villalonga 
van obrir-se a l’accés del públic. 
Era el 8 de maig, i l’obertura 
s’acomplia amb els fervors i les 
litúrgies adients. La representació 
institucional va ser lluïda: Maria 
Antònia Munar, presidenta del 
Consell Insular de Mallorca; Dolça 
Mulet, consellera de Cultura; 
Miquel àngel Borràs, conseller 
de Medi Ambient, i  Miquel 
nadal, batlle de Binissalem. Les 
autoritats, fent conjunt, plantaven i 
cobrien el lledoner de la clastra, 

icona present en la narrativa de 
l’escriptor homenatjat.
La nombrosa concurrència 
observava la  profunda reforma de 
l’edifici, si més no l’exhaustivitat: 
renovellament global del primer 
pis, restauració de la cuina i dels 
banys, soterrament dels cables 
elèctrics, nou recorregut de 
l’ascensor, que para al segon pis, 
condicionament de patis i jardins i 
no cal estendre’ns. Així, doncs, el 
casal és a punt de tornar a la vida, 
al bull de les noves activitats, que 
hi donin l’impuls decisiu perquè 
l’ànima s’hi reconegui. En principi, 
la música, el ball, la menjua 
suculenta i el vi de selecció 
manifestaren l’esperit del poble.
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	 Novetats	a	la	BiBlioteca

c u l t u r a

Contes infantils
En Roc es queda sol. 
thierry Lenain
Miffy. tocar y sentir. Dick Bruna
En Tito malabarista. 
Guido Van Genechten
El rei del cul vermell. Carles Arbat.
Ala de corb. Enric Larreula.
L’orquestra de la Clara. Elisa Pons

Novel·la
Sostiene Pereira. Antonio tabucchi
Tumbas de Sain-Denis y otros 
relatos. Alejandro Dumas
El abrecartas. Vicente Molina Foix
Tot ens va bé. Arno Greiger

Còmics per a adults
Akashemi: el cant del mar. 
Giovanni Gualdoni.
Serenity: aquells que vam deixar 
enrera 1. Joss Wedon.

DVD’s
Charlie y la fábrica de Chocolate
Hotel Rwanda
El gran golpe
El diario de Noah

aCTiViTaTS DE JuNY

biblioparc
Del 2 de maig al 15 de juny. De les 
17.00 a les 19.00h. La Biblioteca 
ofereix el servei de BiblioParc al 
Parc de Can Gelabert. Selecció 
de llibres, revistes, vídeos i cd’s 
per als més petits, a més de 
llibres i revistes per als adults. 
tots aquests documents es poden 
consultar al Parc i també es 
poden portar en préstec a casa.

Contacontes al biblioparc 
4 de juny. A les 18.00h. 
A càrrec del Pallasso Andreu.

Conferència uom
5 de juny. A les 20.00h. La 
vegetació de les Illes Balears: 
els sistemes dunars. A càrrec de 
Llorenç Gil Vives, professor del 
Departament de Biologia. 

Es durà a terme l’entrega dels 
certificats.

Contacontes al biblioparc
11 de juny. 18.00h. A càrrec de 
Laura Garcia terrades. Explicarà 
el conte: El pallasso i la princesa.

Tast de llibres
14 de juny. 20.00h. Parlarem del 
llibre Bogeries de Brooklyn de Paul 
Auster. Condueix la tertúlia Mar 
rayó. Cloenda del tast de llibres.

projecció de la pel·lícula de paul 
auster Smoke
25 de juny. 20.00h. Dins de 
l’activitat del tast de llibres. A 
continuacio es durà a terme 
un debat, moderat per Paula 
rodríguez de Miguel.

aCTiViTaTS DE Juliol

bibliopiscina
Del 2 de juliol al 31 de juliol, de 
dilluns a dijous. De les 16.30 a les 
18.30h.

Contacontes a la piscina
2 de juliol. 18.00h. Contes passats 
per aigua. Anam de viatge amb 
l’Explorador Vador. Contacontes + 
Danses. A càrrec de L’Explorador 
Vador.

Horari de la biblioteca
De dilluns a divendres de 16.30 a 
20.00h. també dimarts i dijous de 
9.00 a 13.00h

T’agradaria llegir 
aquest llibre?

Si t’agrada llegir i vols compartir, 
amb un grup de lectors, el plaer de la 
lectura, des de la biblioteca t’oferim 
la possibilitat de participar en el 
Tast de llibres (tertúlies Literàries), 
activitat on un grup de lectors es 
reuneix, periòdicament, per comentar 
el mateix llibre.
 La propera tertúlia és dia 14 de juny 
a les 20.00h. Passa per la Biblioteca 
a recollir el teu exemplar.
Activitat complementària el 25 de 
juny a les 20.00h. Projecció de la 
pel·lícula de Paul Auster, Smoke.
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coNcURs	“el	lliBRe	aMaGat”

poESia NECESSàRia ...
Així titulava fa uns dies el gran 
i gros JOAn BArrIL una de 
les seves columnes habituals 
a la premsa barcelonina. Ell 
és el responsable, juntament 
amb un altre Joan, l’Ollé, el que 
posa ritme a les paraules, de 
que alguna nit em prengui un 
cafè de més, EL CAFÈ DE LA 
rEPúBLICA (93.3), un cafè, 
emperò, fet de “ràdio tranquil·la” 
i amb dosis vertebrades d’ironia 
als quatre vents. també són ells 
responsables d’un altre refugi de 
paraules al Canal 33, on hi podem 
trobar adesiara la seva particular 
visió de L’ILLA DEL trESOr. 
Diu en Barril que “els rapers 
s’han incorporat a la festa de les 
paraules” i alaba tot seguit “aquell 
personatge fantàstic, el professor 
John Keating, que va aconseguir 
traspassar l’alegria del vers als 
seus alumnes a EL CLUB DELS 
POEtES MOrtS”. Deu ser també 
bon símptoma que VIOLADOrES 
DEL VErSO hagin aconseguit el 
primer número 1 de la història del 
hip-hop arreu de l’Estat. també 
és de considerar que aquesta 
revista organitzi ara un concurs de 
cantautors. Deixau-me recomanar 
aquí un cantador aragonès, 
AnGEL PEtISME, i especialment 
la seva autoria dita “Cierzo”, on 
al·ludeix fins i tot a aquella sèrie 
mítica de televisió “El Virginiano”, 
que ens feu passar qualque 
estona en el seu temps. Servit idò 
el cocktail electoral, no hi ha dubte 
també que a la política hi manca 
cada cop més l’ingredient de la 
poesia.

tgomil@ ... carpe diem

c u l t u r a

Concurs adreçat a públiC aDulT

Cada mes la Biblioteca vos ofereix 
la possibilitat de guanyar un val de 
20 euros per la compra d’un llibre 
a través d’un senzill concurs de 
recerca.

EN què CoNSiSTEiX?
En cada número de la revista surt 
publicat un fragment d’un llibre.
Haureu d’endevinar a quin 
llibre pertany i quin és el seu 
autor/a. Perquè no sigui massa 
complicat, les setmanes següents 
s’exposaran a la biblioteca noves 
pistes relacionades amb el llibre o 
l’autor/a.

què HE DE FER Si CREC 
quE SÉ DE quiN llibRE ES 
TRaCTa? 

Pots fer-ho de dues formes 
diferents: 

1) Vine a la biblioteca i emplana 
una fitxa resposta. 

2) Envia un e-mail amb les teves 
dades personal i la resposta a l’e-
mail: 
 bibioteca@binissalem.org.

• Si vols rebre les pistes a través del 
teu e-mail. Envia la teva adreça a 
l’adreça de la biblioteca i a principi 
de cada setmana t’enviarem una 
nova pista.
D’entre tots els participants que han 
encertat n’escollim un a l’atzar.

El guanyador del llibre amagat del 
mes de maig ha estat n’Eulari Arlés 
Font i el llibre amagat era El señor 
de las moscas de  l’autor William 
Golding.

6è llibRE amaGaT
texte.

“¡quiá!

Y, de pronto, sucedió lo imprevisto, 
y como si entre… y la grajilla se 
hubiera establecido un fluido, el 
pájaro se encaramó en la flecha 
de la veleta y comenzó a graznar 
alborozadamente,
¡quiá, quiá, quiá!
Y en la sombra del sauce se 
hizo un silencio expectante y, de 
improviso, el pájaro se lanzó hacia 
delante, pìcó, y ante la mirada 
atónita del grupo, describió tres 
amplios círculos sobre la corralada, 
ciñéndose a las tapias y, finalmente, 
se posó sobre el hombro derecho 
de … y empezó a picotearle 
insitentmente el cogote blanco 
como si le despiojara y …., sin  
moverse, volviendo ligeramente la 
cabeza hacia ella y musitando como 
una plegaria,

milana bonita, milana bonita”



e d u c a c i ó 	 i 	 c u l t u r a

Un retrat literari de 
Llorenç Moyà

Era un home baix, 
acostumava a 
anar vestit de gris 
amb unes sabates 
negres de xarol 
i corbata, així no 

cridava massa l’atenció, portava unes 
ulleres que li ocupaven gairebé mitja 
cara, tenia unes orelles caigudes que 
feien de la seva cara interessant i 
graciosa. Al seu rostre es denotava 
la tranquil·litat, la serenitat amb què 
havia nascut revoltat de luxes, ja que 
era fill d’una de les famílies de la 
mà major, més arrelades a la vila de 
Binissalem. 
Quan morí encara es conservava 
prou bé, no havia entrat encara en 
la devastació de la vellesa: sense 
quasi cap arruga, els seus cabells 
es conservaven negres, sense les 
canes que els homes de la seva edat 
acostumen tenir, encara que ja es 
començaven a veure buits als seu 
cap, que li donaven un toc interessant 
al seu rostre d’home prou major, 
encara que no molt vell.
Una persona dotada amb la seva 
sensibilitat no podia ser un navegant 
solitari. tot i la seva natural timidesa, 
va tenir prou coratge per tocar la 
baula d’altres cases cercant l’ajuda, 
el consell, l’amistat; però sobretot 
va obrir les portes de casa seva a 
una desfilada llarguíssima de gent 
que gaudiren de l’hospitalitat, de la 
calma justa i de la pau fluent del casal 
patrici.
El perfil esbiaixat de la seva modèstia, 
l’anhel, la mica d’orgull per l’avior, 
l’esperit d’una ‘’aristocràcia lliurada 
a la pompa i als prejudicis d’una 
llarga decadència’’, els condensà 

perfectament en la seva persona i en 
la seva obra.
Va ser binissalemer pels quatre 
costats. Va néixer a aquesta vila 
portant sota el braç una història 
familiar que durant segles havia 
contribuït a la construcció del poble i 
la consciència de l’orgull binissalemer. 
Va viure amb 
aquest amor apassionat tota la vida 
i va deixar constància d’aquesta 
passió, amb la paraula, amb els fets, 
amb el patiment...
Va dur una espina clavada al cor 
tement per la desaparició del 
símbol familiar. En una sortida quasi 
desesperada, esperonejat per la 
nostàlgia i la voluntat de salvar-lo 
del naufragi, transformà les pedres i 
les glòries del casal en versos i mots 
poètics més invulnerables al pas del 
temps que el pedreny i la pompa. Va 
escriure el poema ‘’La posada de la 
núvia’’, on salvaguarda la memòria 
del casal i ell es guareix de totes les 
nafres d’amor. 
Els fruits més visibles del seu amor 
a la seva estimadíssima vila foren 
la creació de la Festa del Vermar, 
la contribuió a la fundació del 
tall de Vermadors i la declaració 
de Binissalem com a conjunt 
historicoartístic.         
Llorenç Moyà Gilabert de la Portella va 
néixer a Binissalem el 6 de gener de 
1916 i va morir a Palma el 31 d’octubre 
de 1981. no es casà mai perquè les 
seves preferències sexuals no estaven 
ben vistes llavors. 

Betel Arqués toro
Finalista 4t ESO

Betel Arqués

25è aniversari de llorenç moyà
concurs de redacció sobre la vida de l’escriptor

Aquest mes publicam els treballs premiats dels alumnes de 4t d’ESO de l’IES Binissalem, en el concurs de 
redacció en commemoració del 25è aniversari de Llorenç Moyà.
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retrat literari de 
Llorenç Moyà 
Gilabert

Era un home baix i 
discret, combinació 
perfecte per 
a passar 
desapercebut. 

tenia els cabells castanys i curts, 
conduïts cap enrere amb una peculiar 
elegància. Portava unes ulleres 
rodones que li donaven un aire 
intel·lectual i més seriós, encara que 
aquest fet no amagava que era una 
persona sociable i amb passions. 
Els seus ulls eren ovalats, amables i 
amb sentiment, desviant-se una mica 
de la seva òrbita. Les seves orelles 
caigudes, caracteritzen també la seva 
figura, donant-li un toc divertit i fins i 
tot còmic, ple d’una subtil innocència. 
Per altra banda, el seu rostre manté 
una serenitat prolongada i una 
mirada plàcida i tranquil·la. Sempre 
anava ben vestit i amb tons grisencs, 
característica que destaca en alguns 
dels seus poemes. De cames curtes 
i peus poc visibles, tampoc sembla 
que fos molt voluminós, sinó més aviat 
prim. Caminava molt lleugerament, 
com un ocellet.
tímid per naturalesa, no va tenir 
problemes per trobar la gent indicada 
que el pogués ajudar i aconsellar. 
La seva sensibilitat tant literària com 
de caràcter i el seu altruisme, van 
ser segurament els detonants que 
feren que fos una persona estimada 
i escoltada. tot i que la seva família 
tenia una bona posició social i 
econòmica, ell era més aviat senzill 
i hospitalari. Era una persona, sens 
dubte, atenta, coherent i amb criteri: 
meditava les seves decisions i no 
actuava deliberadament. Fou tolerant 
amb les altres maneres de viure i de 
pensar, fet que destacà en la seva 
persona quan va fer un dels seus 
viatges més importants per Egipte, 
Grècia i Itàlia. Va ser un home molt 
reservat pel que fa la seva intimitat, ja 
que la seva homosexualitat no es veu 
ni tan sols reflectida en la seva obra.
Llorenç Moyà estimava Binissalem 
molt profundament i n’estava tan 
orgullós que va fer tot el que pogué 
per ell. Va fer renéixer la festa de Sa 
Vermada, tradició antiga que s’havia 

perdut, i declarà Binissalem com a 
conjunt historicoartístic. A mesura 
que passaven els anys, cada cop 
patia més pel seu casal. tenia por de 
que desaparegués i que s’esborrés 
el record del lloc on havien viscut 
ell i la seva família. Per això, evocà a 
“La posada de la núvia” les parts del 
casal, perquè si aquest desapareixia, 
almenys quedaria escrit en el temps. 
En la seva obra, també demostra 
l’amor que sentia pel seu poble, pel fet 
de que en ella veiem com utilitzava en 
algunes rimes la “e” oberta, pròpia de 
Binissalem.
nasqué a Binissalem el 6 de gener de 
1916 “en un casal vell amb pintures 
pompeianes” tal com ell explica en 
un dels seus poemes. Aquest, és 
actualment el Casal de Cultura de 
Can Gelabert. La seva família era una 
de les més importants del poble, que 
tenia, ja des de l’antiguitat, un cert 
poder econòmic. Per augmentar el 
seu prestigi, es dedicaven a construir 
cases i a dur a terme una política 
matrimonial que assegurés l’increment 
del seu patrimoni. Començà a estudiar 
la carrera de dret a Saragossa, 
però la Guerra Civil interrompé 
els seus estudis universitaris. A 
continuació, tornà a Mallorca ja 
que li havien diagnosticat una lesió 
al cor anomenada hipertròfia i no 
podia participar en el conflicte armat. 
Llavors, es llançà plenament a la 
creació literària.
Al llarg de la seva vida experimentà 
amb la narrativa, la poesia i el teatre. 
Aquest il·lustre escriptor, no aportà 
grans canvis a la literatura, sinó que 
més aviat seguí cultivant el que tenia 
al seu voltant, sense voler produir 
cap trencament. Algunes de les 
seves primeres obres narratives foren 
“Coralina” i “La tribu de la encina”. El 
1941, deixà d’escriure en castellà ja 
que Miquel Ferrà l’encoratjà perquè 
ho fes en la seva llengua mare. 
Llavors, localitzam reculls de poesia 
com “Pujant al cim” i “Èxtasi”. El 1943, 
començà a treballar al jutjat municipal, 
a Palma. Al voltant dels anys 50 canvià 
el seu estil, escrivint “La conversió 
de ramon Llull” i “Canelobres a tres 
branques”. Fou amb la publicació 
d’”Ocells i peixos” que es veié un 
canvi més notable, obrint pas al 
neobarroc. Seguidament vengueren 

obres com “Via Crucis”, “Binissalem” 
(recull de poemes en què l’autor ret 
homenatge al seu poble), “La posada 
de la núvia” i “La vida romàntica del 
besavi Llorenç”.
Alguns anys més tard, es dedicà més 
a la seva obra narrativa, segurament 
pel fet d’estar en contacte amb 
Llorenç Villalonga i Camilo José Cela. 
En aquest període escriví “A robines 
també plou” i “Viatge al país de les 
cantàrides”. Cap als anys 60 fou 
present la transició entre el barroc i 
el classicisme, i més tard, començà 
una nova etapa en què tractà sobre 
el món clàssic amb “Palinur”, “Anteu”, 
“Polifem” i “Hispània Citerior”. Quan 
escriví “Ulisses” el 1958, començà 
una etapa dramàtica en què hi 
hagué després, obres com “El retorn 
d’Ulisses”, “Fàlaris” i “Orfeu”. El 1962 
tractà sobre la intolerància religiosa 
a “El fogó dels jueus”. Durant els 
sis anys següents, les seves obres 
foren molt escasses i el 1974 morí la 
seva mare. Llavors es posà malalt, 
hagué de deixar la feina i es jubilà. 
La darrera etapa de la seva vida fou 
destinada a la sàtira. Són exemples: 
“La beata pública”, “La fira de les 
banyes”, “El ball de les baldufes” i “La 
rebel·lió dels mascles”. El darrer que 
va escriure fou “La ciutat a lloure” i 
“Oracions per necessari”.
Morí el 31 d’octubre de 1981 
sobtadament. Certament, mai va estar 
molt bé de salut, factor que el conduí 
a una mort un pèl prematura. tot i així, 
gràcies a la multitud d’obres que ens 
ha deixat, els que no l’hagin conegut 
podran descobrir-lo mitjançant els 
seus poemes i escrits. Llorenç Moyà, 
avui dia, està considerant com un dels 
escriptors que millor i més bellament 
ha utilitzat la seva llengua, la catalana. 

Adriana rosselló Bouyssou
1r premi 4t ESO

Adriana Rosselló



e d u c a c i ó 	 i 	 c u l t u r a

Comentari 
d’“Autoretrat” de 
Llorenç Moyà

AUtOrEtrAt

Sóc baix, sense 
cridar l’atenció,
grisenc, emperò 

abans mig rossejava,
tinc un piquet d’orgull per l’avior,
com una mena secular de bava

de subtil i anacrònica suor
que en genitius i grans casals 
s’esbrava...
Al cavall ivarçós del meu amor
la timidesa amb els seus frens el trava,

emperò em resta com un foc colgat
-molta brasa i flamada atapeïda
fins que esclata en trobar l’incert 
forat-.

Dins meu –només jo ho sent– l’anhel 
em crida;
malgrat tot, com un riu emparedat,
sense estralls va avançant la meva 
vida.

1. Introducció i contextualització

Llorenç Moyà Gilabert de la Portella va 
néixer a Binissalem l’any 1916 i morí 
a Palma el 1981. tot i que va conrear 
tots els gèneres literaris, destaca la 
seva faceta de poeta. A través de la 

poesia, per la seva extrema sensibilitat 
i el seu encès amor per la llengua, 
va saber expressar millor alguns 
dels temes que més preocupaven: la 
defensa de la unitat i de la dignitat de 
la llengua catalana, el tema religiós i 
els de la nostàlgia del passat.

2. Anàlisi mètrica

És un sonet de versos decasíl·labs 
que rimen en consonant de la següent 
manera: Els quartets rimen ABAB i 
CBCB i els tercets DED i EDE.

3. tema

El poeta es descriu: fa el seu 
autoretrat. Destaca la senzilla en què 
es presenta, “sense cridar l’atenció”. 
Es presenta com una persona 
discreta, invisible, però orgullosa.

4. Localització i comentari de les 
figures retòriques

Al v. 3 del primer quartet el poeta 
parla del seu orgull “per l’avior”,orgull 
per l’antiguitat, el que va significar 
i el que significa encara avui en 
dia el casal on ell vivia, el que tant 
estimava. Al vers següent fa una 
comparació,compara l’orgull esmentat 
amb “una mena secular de bava”, 
l’orgull li ve d’enfora.
Al segon quartet, al v. 5 hi ha una 
personificació, la suor té la capacitat 
de ser passada,no pròpia del temps al 

qual es vol referir, i subtil. Al v. 6 torna 
haver-hi una personificació referint-se 
a la suor donant-li l’atribut d’esbravar-
se: “...grans casals s’esbrava...”.
Al v. 7 per mitjà d’una metàfora i 
una hipèrbole, el poeta descriu el 
seu amor ràpid i rebent, l’identifica 
amb un cavall “Al cavall ivaçós 
del meu amor...”. Al v. 8 hi ha dues 
personificacions, ja que la timidesa té 
la capitat de frenar i travar.
A la tercera estrofa, al v. 9 compara 
l’amor amb un foc colgat, aquí també 
hi fa una personificació ja que el foc 
té la capacitat d’adormir-se: “...foc 
colgat”.
A la darrera estrofa fa una 
personificació al v. 12 quan diu: “...
l’anhel en crida”. Al v. 13 i 14 fa un 
hipèrbaton ja que l’ordre lògic podria 
ser: Sense estralls va avançant la 
meva vida com un riu emparedat. 
també hi fa una comparació, compara 
un riu emparedat sense estralls amb 
la seva vida.

Deïna Lillo Aguirre
Finalista 4t ESO

Deïna Lillo
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Llorenç Moyà 
Gilabert (1916-1981)

El poeta es definí 
“nafrat d’amor” des 
del dia que nasqué. 
tot començà la 
màgica nit de reis 
de 1916, a l’actual 

casal Ca´n Gelabert de la Portella.
Aleshores aquesta gran possessió 
era de la família Gilabert i fou on es 
crià el poeta i escriptor Llorenç Moyà. 
Aquesta vivenda significà molt per a 
Llorenç ja que sentia que en entrar-hi 
era a la seva verdadera llar. 
La família de Llorenç era com 
qualsevol de l’època; molt religiosa i 
conservadora. Els homes de la seva 
família tenien un negoci de vinyes 
que, per diverses causes, varen haver 
de tancar més tard.
Llorenç començà la seva etapa 
d’escriptor creant obres literàries per 
tal de mostrar el seu desacord amb la 
societat d’aquells anys i reivindicar-
s’hi en contra. Durant el franquisme, 
Llorenç escrivia obres privades en 
català. Al 1300, a Binissalem se li 
afegiren els llogarets de robines, 
es rasquell, Pedal, etc. A petició de 
Jaume I. Arrel d’aquest aconteixement 
Llorenç escrigué dues obres: “Les 
Desconsolades Viudes des rasquell” 
i “Petita Història de Binissalem”. 
Aquests escrits sempre foren i són 
de gran importància i orgull per al 
poble de Binissalem degut a la seva 

rellevància històrica. 
també disfrutava escrivint obres de 
teatre. El truc que usava per fer-
les més interessants era que, per 
formar els personatges, es fixava 
en els de les tragèdies gregues i 
els modernitzava. D’aquest tipus 
n’escrigué un bon nombre. Entre 
les més destacades trobem “Joanot 
Colom”, que mostra històries del 
passat, o “La Importància de tenir un 
Ciurell”, que era molt més irònica i 
divertida.
Alguns anys més tard s’adonà que el 
seu talent li servia també per escriure 
virtuoses obres d’una poesia més 
culta i rica. Un bon exemple és “La 
Posada de la núvia”.
Al final de la seva vida, escrigué 
algunes obres reivindicant els drets 
humans. En aquest període deixà 
de banda la poesia amb influència 
barroca que havia estat escrivint fins 
aleshores. Les més importants són 
“Presidi Major” o “Hispania Criterior”.
A més, en aquesta mateixa època, 
quan ja hi havia democràcia i més 
llibertat, escrivia una glosa cada 
dia criticant el govern i defensant la 
llengua que sentia seva de veritat: el 
català.
En aquell temps LLorenç vivia a 
Palma, encara que seguia estiuejant a 
Binissalem. Se’l considera el fundador 
de la Vermada. 
A l’edat de 65 anys, el 31 d’octubre 
de fa 25 anys, marí a la residència de 
Palma. Altre com, trià una nit màgica 

per fer-se notar.
temps després de la seva mort es 
descobriren a casa seva moltes 
obres no publicades i els papers on 
redactava les seves memòries.
Els mallorquins sempre el recordarem 
per la seva bona mà a l’hora 
d’escriure poesia. A Binissalem se’l 
considerava un home molt seriós i 
tímid. Se’n deia que era bon estimador 
de tots els que l’envoltaven, encara 
que morí fadrí i, com ell bé deia, 
“nafrat d’amor”.
     

Aina Perelló Grimalt
Finalista 4rt ESO

Aina Perelló
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Calçats i Complements

BonAire

· Bolsos
· Sabates
· Perfumeria
· Complements

C/	Bonaire,	32	-	Binissalem	(al	costat	de	l’òptica)
Telf. 871 91 15 88
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1r i 2n premi de Dibuix
na María José Cuenca Ferrer i na 
Sabina Pons reus, estudiants de 
Primer d’ESO de l’IES Binissalem, 
han resultat guanyadores del 
Primer i Segon premi de dibuix, 
respectivament, en el VIII Concurs 
d’Arts Plàstiques organitzat per 
l’Institut Josep Maria Llompart de 
Palma.
En el concurs hi participen un gran 
nombre d’alumnes de diferents 
instituts de Mallorca.
Les dues alumnes binissalemeres 
assisteixen a classe de dibuix amb 
la professora –i també pintora– 
trinidad Campillo.

Concurs de cantautors
Com ja anunciàrem en el passat 
número, per al dissabte 14 de 
juliol hi ha previst un certamen 
de joves cantautors al Casal de 
Cultura Can Gelabert.
Organitzat per l’associació “Arròs 
amb Salseta” i l’Escola Municipal 
de Música, i amb la col·laboració 
d’un gran nombre d’empreses 
–com podeu veure en el cartell– i 
també del nostre amic, Jordi 
Mayol, el Certamen consisteix en 
un concurs entre joves cantautors 
aficionats (menors de 30 anys), els 
quals, cantant una cançó pròpia, 
a guitarra, optaran als atractius 
premis de 500, 300 i 200 euros.

Jazz a Vins Nadal
El divendres 3 de maig, amb 
l’actuació de roger Machon trío, 
un saxofonista tenor berlinès molt 
proper a l’estil més refinat del jazz, 
començà la segona edició del 
Cicle de Jazz al celler Vins nadal. 
Amb un interessant programa 
de concerts, es podrà gaudir de 
la combinació de dos plaers tan 
exquisits com són la música i el vi. 
Aquesta és una atractiva proposta 
musical que el celler ha organitzat, 
després de l’èxit obtingut en la 
passada edició. 
Els concerts s’aniran celebrant al 
llarg d’aquests mesos d’estiu.

c u l t u r a
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Antoni Pol

BiniPÈDiA
De prop o de lluny ...

c u l t u r a

La selecció d’esdeveniments històrics 
ocorreguts a Binissalem pel mes de juny, 
mostren, entre d’altres consideracions, que 
en ple segle XXI, persisteixen actituds que 
pensàvem -¡oh innocència!- superades: 
servilisme al poder, ocupació de béns 
públics per particulars, demora en 
el pagament dels deutes, immigració 
nordafricana… I encara: fragilitat 
laboral, menyspreu del patrimoni, 
crítiques als capellans… Però també, 
personatges amb empenta, gent amb 
iniciativa. I una dada pels aficionats a les 
matemàtiques: el quartà equival a quatre 
litres, aproximadament.

19 de juny de 1315
Les viles de la part forana, amb només 
quinze anys de vida, aconsegueixen la 
seva participació en el Consell General 
de Mallorca, guany molt important 
per tal de no deixar-se trepitjar per la 
Ciutat.

8 de juny de 1338
¿Recordau qui eren els benimerins? 
Doncs, a les envistes de les pateres 
de benimerins que s’entrellucaven 
a migjorn, se demanen reforços a 
Binissalem per conjurar el desembarc a 
Mallorca.

10 de juny de 1343
Per allò que s’ha d’estar bé amb els qui 
comanden, Robines envia representants 
a l’acte de vassallatge a Pere el Cerimo-
niós, que acaba d’ocupar Mallorca i 
d’on serà proclamat rei el dia 22. 

16 de juny de 1353
¿Què se n’ha fet de l’empriu públic per 
abeurar el bestiar al pou de l’alqueria 
de la Torre de Berenguer de Tornamira? 
A cada bugada, robinencs, perdem un 
llençol.

22 de juny de 1405
Per les mateixes cinc-centes, apuntades 
suara, una vintena de binissalemers 
assisteixen a l’homentage al rei de 

Sicília, fill de Martí l’Humà, que ha 
vengut uns dies a estiuejar a Mallorca, 
tot inclòs. 

9 de juny de 1691
Bernat Bestard, casat amb Antònia 
Simó, mor a Binissalem, on exercí de 
notari. Llega vuit protocols (1647-91), 
fonamentals per conèixer la història de 
Binissalem a la segona meitat del segle 
XVII. 

18 de juny de 1745
El rector Nadal Sabater, nebot del 
rector  anterior, Rafel Sabater, davant els 
problemes de construcció que presenta 
la llanterna de la cúpula –o sia, el 
cimbori– i per evitar “un ja està fet”, en 
disposa el desmuntatge, tot oposant-se a 
l’opinió del poble. 

26 de juny de 1771
La Parròquia exigeix a les Monges 
de Jonqueres el pagament de dotze 
quartans anuals d’oli a què estaven 
obligades pel manteniment d’una 
làmpada a l’església de Binissalem. A 
causa de la magnitud del deute –¡des de 
1570!– s’arriba a un acord pel qual el 
Convent pagaria una làmpada de plata 
de cent unces. I així se va fer.

12 de juny de 1864
Maldament no consti que hi hagués 

eleccions a la vista, se comença a 
arreglar el carrer de Bonaire a partir de 
l’actual placeta de Can Novell.

 14 de juny de 1892
¿Quin binissalemer no ha sentit dir: “I 
tu, què vols comprar Bellveure? Doncs, 
tal dia com avui, Don Pedro Ferrer, de 
Can Rafel Niu, va comprar la possessió 
al senyor Marquès de la Bastida, que 
n’era el propietari.

7 de juny de 1936
A les acaballes de la República, s’inau-
gura l’Escola Graduada –d’arquitectura 
binissalemera– símbol de l’interès 
d’aquell Règim polític per a l’educació i 
la cultura.

11 de juny de 1939
Benedicció de l’Oratori de les Monges 
Trinitàries, la primera pedra del qual 
s’havia posat el 29 de juny de 1928.

17 de juny de 1979
L’oficina de la Caixa de Pensions se 
trasllada a la Plaça de l’Església, ocupant 
un local a un edifici de vivendes, 
construït sobre les runes del Casal de 
Can Ximarró.

Juny de 1982
Comencen a sentir-se cruixits de barram 
i de camella per l’esclat de la crisi en el 
sector del calçat que afecta la reducció 
dels horaris de feina i la possibilitat de 
tancament de les fàbriques.

15 de juny de 1981
Comença la reparació de la teulada de 
l’Església per la part corresponent a 
l’altar major, capella del Roser i de Sant 
Josep. També pel juny del 1999 s’haurà 
de consolidar la part superior del 
campanar i l’estructura del cimbori.

11 de juny de 1989
El Club de Marxaires inaugura les seves 
marxoses activitats amb una primera 
excursió fins a les bolles del Puig Major.
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Lorenzo	Rosselló	Bestard

ElEcTricisTa

·	Instalaciones	Eléctricas
·	Subterráneas
·	Mantenimiento
·	Cambios	de	Tensión
·	Instalaciones	domésticas	
·	Instalaciones	industriales
·	Telecomunicaciones

C/Selva,	25	-	07350	Binissalem	-	Tel.	971	51	13	24

Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menjar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta

Camí Sa Cabaneta, 7
Apartat de Correus, 275 - 07350 Binissalem (Mallorca)

Oficina tel. 971 511 026 - Mòbil: 677 328 304
lamasmartinezasociados@hotmail.com

Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 

de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.

Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 

sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 

cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 

posis en contacte amb nosaltres.
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una tassa de brou

i n f à n c i a

La història es desenvolupa 
a Suïssa en un restaurant 

d’autoservei.

Una senyora agafa una tassa i li 
demana al cambrer que l’ompli de 
brou. A continuació s’asseu en 

una de les moltes taules del local. 
Però tot just asseguda s’adona 
que ha oblidat el pa. Aleshores 
s’aixeca, es dirigeix a agafar un 

panet per menjar-lo i torna al seu 
lloc.

Sorpresa!!! Davant de la tassa de 
brou es troba sense immutar-se 
un home de color, un negre, que 

està menjant tranquil.lament. Això 
és el súmmum –pensa la senyora– 

però no em deixaré robar! 
Dit i fet! S’asseu al costat 

del negre, divideix el panet en 
trossos. Els posa dins la tassa 

que està davant del negre i col.
loca la cullera en el recipient. 
El negre, complaent, somriu. 

Agafen una cullerada cadascun 
fina a acabar la sopa. Tot això en 
silenci. Acabada la sopa, l’home 

s’aixeca, s’apropa a la barra i torna 

després amb un abundant plat 
d’espaguetis i… dues forquetes. 

Mengen els dos del mateix plat, en 
silenci, alternant-se. Al final se’n 

va. A reveure!! S’acomiada l’home, 
reflectint un somriure en els seus 

ulls. Sembla satisfet per haver 
realitzat una bona acció. S’allunya.

La dona el segueix amb la seva 
mirada. Una vegada vençut el seu 

esglai cerca amb la mà la bossa 
que havia penjat en el respatller 

de la cadira. Però, sorpresa 
una altra vegada!!!. La bossa ha 
desaparegut. Aleshores… aquell 
negre… Anava a cridar, al lladre! 
Quan, llambregant el seu voltant, 
veu la seva bossa penjada d’una 

cadira dues taules més endarrere 
d’on ella estava, i sobre la taula 

una safata amb una tassa de brou 
ja fred.

Immediatament s’adona d’allò que 
ha succeït. No ha estat l’africà 
qui s’ha menjat la seva sopa. Ha 
estat ella qui, equivocant-se de 
taula, com una gran senyora ha 

menjat a costa de l’home.
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816

aGèNCia D’aSSEGuRaNCES biNi&SalEm  
C/ Guillem Martí Coll, 7 B - (Clot de’n Vidal) Binissalem - telf. 971 511 332 - Fax 971 886 615 - HOrArI: 11h a 14h i 16.30h a 20h

aSSiSTèNCia SaNiTàRia
No ho dubti, la millor pòlissa de salut del mercat

· no té copagament. Sense cost adicional per acte o servei prestat.

· Quadre mèdic concertat molt ampli, amb els centres més prestigiosos: 

  Clínica Juaneda, Palmaplanas, Clínica Femenia, Clínica rotger i Policlínica Miramar.

· Els nadons tenen inclusió automàtica sense carències el primer mes.

· Assegurances vitalícies.

· Autoritzacions instantànies.

· Obsequiam amb un DVD, amb tDt integrat, al contractar la pòlissa.
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... De salut afectiva i sexual

acampada a la Victòria
Dia 30 de juny i 1 i 2 de Juliol
Preu: 40 euros. tot inclòs.
Apunta’t al Casal.

De Salut afectiva i Sexual
Xerrada
Dijous 14 de juny
De les 18:00 a les 20:00h
Lloc: Casal de Joves

Taller de Salsa
Dimarts de 18 a 19:30h

Taller de Caça de Somnis
Dissabte 2 i 9 de juny
de les 10:00 a les 11:30h

Horabaixes de Cinema
Dissabte 2: “a la deriva”
Dissabte 9: “los amigos del 
novio”

Diada Esportiva
Dia 27
De les 10:00 a les 18:00h
Lloc: Ca n’Arabí
Heu de dur:
• Banyadors
• Crema solar
• tovallola
• Dinar i aigua.

Gimcana Nocturna
Divendres 8 de juny 
A les 21:00 al casal de joves.
S’ha de dur:
• Bicicleta
• Capa
• Globus d’aigua

Trivial Gegant
Dia 15 de les 18:00 a 21:00
Les preguntes seran de:
• Sexualitat
• Drogues
• Música
• Esport
• Mallorca
• Binissalem

* Si tens alguna proposta no dubtis 
en venir al Casal, aquí intentarem 
muntar-la.

telèfon: 971 886 265
A/e: casaldejoves@binissalem.org

pER a ToTS... per a majors 
de 14 anys

j o v e n t

Curs per a Formadors

Ja podeu trobar tota la informació del Casal a: 

http://casaldejovesbini.balearweb.net
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El binissalem no jugarà la lligueta

Equip Infantil.

Tercera Divisió
tot i la victòria per 2 a 3 dins 
Montuïri, el Binissalem s’ha quedat 
a les portes de poder disputar la 
lligueta d’ascens a Segona B.
Després que el Sa Pobla 
s’imposàs per la mínima, dins ca 
seva, al Santa Margalida –aquests 
dos equips es jugaven el tercer 
i quart lloc– l’única opció que 
quedava als nostres va quedar 
matemàticament descartada.
Així idò, el Binissalem haurà 
aconseguit quedar cinquè a la 
taula classificatòria, un lloc més 
que destacat, sobretot tenint en 
compta la mala impressió que va 
deixar durant la primera volta.
Ara toca la Copa Federació.

Segona Regional
tot i que no se sap quants 
n’ascendiran, els qui també s’ho 
jugaran tot a lo darrer, seran els 
al·lots del filial, ja que ara mateix 
són quints, a tan sols 2 punts del 
tercer, el Lloret, un equip contra el 
que han de jugar, dins ca nostra, a 
la penúltima jornada.
En el darrer partit aconseguiren 
un valuós empat a 1 dins el 
Sant Marçal, un dels equips 
forts d’aquesta lliga i a qui s’han 
avançat per un punt.

Juvenils
també a només dos punts del 
tercer classificat estan els juvenils.
Quan resten 3 partits per acabar 
la lliga, segons els resultats que 
es donin, els nostres podrien 
fer-se amb la tercera plaça, ara 
mateix ocupada per l’Atlètic 
Balears, tancant una temporada 
bona (tot i els inconvenients pels 
que han hagut de passar).
En el darrer partit s’imposaren per 
2 a 1 al seu perseguidor directe, 
s’Arenal, augmentant fins a cinc 
punts la distància.

Cadets
L’equip cadet continua a la part 
baixa de la classificació.
Situat en el tercer lloc per la coa, 
perderen el seu darrer partit dins 
Son Ferrer per un clar 3 a 0.
De moment no se sap quants 
equips baixaran de categoria però 
esperem que només siguin dos.
Darrera ells i empatat a 22 punts 
hi ha el rotlet Molinar.

infantils
Després de guanyar per la mínima 
al rotlet Molinar, l’equip infantil 
entrenat per en rafel ramis, ha 
quedat situat en desena posició 
dins un grup de 14.
Amb la victòria aconseguida 
s’esperava poder escalar 
uns quants llocs a la taula 
classificatòria.

alevins futbol 7
S’han proclamat Campions del 
seu grup!
Amb 81 punts i a tan sols dues 
jornades per acabar, la lliga està 
més que sentenciada.
Ara els tocarà fer front a les 
eliminatòries per tal de poder 
aconseguir l’ascens a Primera, 
una categoria on els alevins del 
Binissalem hi han jugat molts 
d’anys.

alevins futbol 8
Gran temporada la d’aquestes 
joves promeses del nostre futbol, 
qui han finalitzat la lliga situats 
en una destacadíssima tercera 
posició, amb 18 victòries, 3 
empats, 5 derrotes, 123 gols a 
favor i 57 punts.

benjamins
Als de’n Jaume ripoll els queda 
tan sols un partit per concloure 
aquesta campanya.
Guanyaren 1 a 2 dins Llubí i van 
situtats en desena posició a dos 
punts d’aquest rival directe i a 
només un punt per darrera del 
Port de Pollença.
Amb un poc de sort, si els 
resultats acompanyen podrien 
quedar vuitens.

pre-benjamins
Uns tercers per la coa, els del 
grup C, i els altres quarts per alt, 
els del grup D, aquests darrers 
amb opcions de poder quedar 
tercers classificats, ja que només 
tres puntets els separen del 
Constància i encara resta un partit 
per disputar.
Així estan les coses en el futbol 
petit del nostre club.

J.Pons

“La Segona Regional 
podria quedar classificat 

en tercer lloc”

e s p o r t s
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El diumenge dia 20 de maig se 
celebrà, a Sencelles, la sisena 
edició del Campionat de Mallorca 
de cavalls de pura raça, entre els 
quals n’hi havia de Binissalem.
 És el cas de n’Andurinha, una 
poltra de pura raça àrab, propietat 
del jove Joan Villalonga Villalonga, 
la qual aconseguí quedar 
campiona en la categoria Júnior.
 Un altre binissalemer, també 
triomfador en aquella competició, 
va ser n’Andreu Villalonga, qui 
presentà el seu cavall Osdu, que 

quedà, ni més ni manco, campió 
en la categoria de raça 
menorquina, després de situar-
se primer en la seva secció 
corresponent, la de cavalls; i 
posteriorment, campió absolut 
entre el primers classificats de 
cada una d’aquestes seccions.
Les quatre seccions establertes 
són: poltres femelles, poltres 
mascles, egües i cavalls.
 Al poble, ja són uns quants els 
criadors de cavalls que hi ha i la 
seva tasca va donant fruits.

Campionat de mallorca 
de cavalls de pura raça
“Dos binissalemers, primers classificats”

Tennis
Gran diada Head
El passat 25 de maig, un any més 
es va realitzar la diada de la marca 
Head, amb la qual el club de 
tennis Binissalem hi té  contracte. 
Aquest any la diada ha superat 
en participació a totes les diades 
anteriors; els monitors del club 
varen muntar 4 pistes amb xarxes 
portàtils per a què els participants 
poguessin realitzar tots els jocs 
i drills que els monitors tenien 
preparats. La diada va durar una 
hora i mitja, i una vegada acabada 
es va donar a tots els participants 
una bossa amb regals de la marca 
Head, a més de la col·laboració de 
Colonya Caixa Pollença i Quely.

Torneig Sant Jaume
Des del club de tennis es fa 
saber que s’està organitzant el 
torneig de tennis de les festes de 
San Jaume, el qual es farà amb 
la categoria d’absolut masculí, 
femení i dobles.
tots els interessats es podran 
apuntar a la pista de tennis, de 
dilluns a divendres, de 17h a 
20:30h. Data límit d’inscripció: 13 
de juny.
Per últim, des del club es dóna 
l’enhorabona a Helena Gonçalves, 
ramon Antoni Pizà, Miquel Pol, 
Amai ribas i Luis Eduardo Arango 
per la seva classificació per 
accedir al campionat de Mallorca 
organitzat per s’Institut.

e s p o r t s
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Joan	Josep	Amengual	i	Reus,	56
Binissalem

Telf. 971 51 23 97

·	Manicures	/	Pedicures
·	Tractaments	facials
·	Tractaments	corporals
·	Aparatologia	de	darrera	generació
·	Dermoabrasió
·	Fotodepilació
·	Depilació	elèctrica
·	Productes	dermocosmètics
·	Solàrium
·	Maquillatges	de	festa	i	núvia
·	Micropigmentació
·	Xocolateràpia	i	aromateràpia;	etc.

María	del	Carmen	i	Verónica
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bàsquet
Sénior
Finalitzà la temporada al bàsquet.
Com ja s’informà en el passat 
número el Sénior masculí no ha 
aconseguit salvar la categoria i sí 
que ho ha fet l’equip femení.
La novetat de cara a la propera 
campanya és que el club fa 
comptes formar dos equips 
sénior masculí, un que jugarà a 
la categoria Provincial, i l’altre, si 
les gestions arriben a bon port, 
tornaria a militar a l’Autonòmica.

Júnior
res no els podia impedir que es 
proclamassin campiones i així ha 
estat. I a més, invictes.
Probablement sigui el primer equip 
Júnior en la història del bàsquet 
binissalemer, que aconsegueix 
acabar una temporada campió 
sense haver perdut cap partit.
I aquesta imbatibilitat s’ha donat 
tant a la lliga com al trofeu Serra.
tot un luxe!
Pel que fa als al·lots, han quedat 
en cinquena posició a la lliga i 
s’adjudiquen la segona plaça en 
el torneig post-lliga que ara mateix 
disputaven.

De cara a la pròxima temporada, 
l’exjugador i també entrenador, 
Joan Pons Sans, es perfila com el 
nou míster de l’equip Júnior.

Cadet
tot i la prosperitat que ha 
demostrat l’equip dirigit per 
Paco Moreno, el cadet masculí 
no ha pogut anar més enllà 
d’un penúltim lloc a la taula 
classificatòria.
I no gaire diferent sort han tengut 
les al·lotes, que també han acabat 
la temporada per la part baixa del 
grup.

infantil
Els al·lots entrenats pel 
santamarier, Miquel Vich, amb les 
seves 19 victòries i 9 derrotes han 
aconseguit un destacat sisè lloc.
Mentre que les al·lotes, tot i anar 
segones fins al darrer tram de 
la lliga, han acabat cinquenes 
després de perdre algun dels seus 
darrers partits decissius.

minis
Les nines de Belén Llobera i 
Patricia Herrera han finalitzat 
sisenes després d’haver 
aconseguit 4 victòries i patir 11 
derrotes. Mentre els nins, 
entrenats per en toni López, han 

acabat la lliga a mitjana taula 
classificatòria.

benjamins i Escoleta
Pel que fa a les categories dels 
més petits, dir que s’ha duit a 
terme una gran tasca de formació, 
cosa que s’ha traduït en una 
bona temporada, a pesar que en 
aquestes edats encara no s’entri 
en competició regulada.

la Diada, un èxit
Com era previst, els dies 12 i 
13 de maig se celebrà la Diada 
Esportiva de final de temporada 
amb tornejos entre els diferents 
equips i amb el concurs de tirs 
lliures, el qual, per cert, va ser 
guanyat per la parella formada 
pels jugadors Virgínia terrassa i 
Julià Andreu.

Sopar fi de temporada
El Club Bàsquet Binissalem 
fa saber a jugadors, pares i 
simpatitzants que el pròxim 
divendres, dia 15 de juny, en el 
restaurant del Foro de Mallorca, 
tendrà lloc el sopar de fi de 
temporada i la corresponent 
entrega de trofeus, tot inclòs dins 
el memorial “Antoni Ladària”.

Equip Júnior femení. Campiones!

e s p o r t s
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alEJaNDRa lópEz GaRRo
Categoria aleví a
11 anys d’edat, estudiant de 6è 
de Primària a La Salle de Palma

CAMPIOnAt DE MALLOrCA 
InDIVIDUAL. Febrer de 2007
primera posició

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
APArELLS. Març de 2007
primera posició en Mans Lliures
Tercera posició en Aros

CAMPIOnAt DE MALLOrCA PEr 
EQUIPS. Abril de 2007
primera posició

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
EQUIPS. Maig de 2007
primera posició

Gimnàstica artística. ara toca el Campionat d’espanya!
Les gimnastes binissalemeres, membres del club Gimnàstica Consell, han realitzat un destacadíssim paper en els 
diferents campionats que s’han anat celebrant al llarg d’aquest 2007.
A continuació apareix un resum dels resultats obtinguts, per cada una d’elles, en les diferents competicions, les 
quals s’han disputat al poliesportiu de s’Arenal.

iSabEl moNCaDES CiRER
Categoria Júnior b
15 anys d’edat, estudiant de 3r 
d’ESO a l’Assumpció de Binissalem

CAMPIOnAt DE MALLOrCA 
InDIVIDUAL. Febrer de 2007
Segona posició

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
APArELLS. Març de 2007
primera posició

CAMPIOnAt DE MALLOrCA PEr 
EQUIPS. Abril de 2007
Segona posició

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
EQUIPS. Maig de 2007
Segona posició

aNTòNia maSSip SaSTRE
Categoria Juvenil a
19 anys d’edat, estudiant de 2n de 
Batxiller a l’IES B. d’Anoia d’Inca

CAMPIOnAt DE MALLOrCA 
InDIVIDUAL. Febrer de 2007
Tercera posició

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
APArELLS. Març de 2007
Cinquena posició

CAMPIOnAt DE MALLOrCA PEr 
EQUIPS. Abril de 2007
No hi va participar

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
EQUIPS. Maig de 2007
Tercera posició

e s p o r t s
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DoloRS moYà amENGual
Categoria Juvenil a
17 anys d’edat, estudiant de 2n de 
Batxiller a l’IES B. d’Anoia d’Inca

CAMPIOnAt DE MALLOrCA 
InDIVIDUAL. Febrer de 2007
Cinquena posició

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
APArELLS. Març de 2007
Tercera posició

CAMPIOnAt DE MALLOrCA PEr 
EQUIPS. Abril de 2007
No hi va participar

CAMPIOnAt DE BALEArS PEr 
EQUIPS. Maig de 2007
No hi va participar

ClauDia lópEz GaRRo
Categoria Júnior b
14 anys d’edat, estudiant de 3r 
d’ESO a La Salle de Palma

De la gimnasta Claudia López (foto 
de l’esquerra), hem de dir que 
ha viscut un any marcat per una 
lesió provocada per un accident 
de trànsit, motiu pel qual ha hagut 
de guardar repòs i li ha estat 
impossible prendre part en cap 
esdeveniment esportiu d’aquest 
any 2007.
La recuperació sembla que va per 
bon camí i tot pareix indicar que, si 
no hi ha novetats de darrera hora, 
podria ser present en el pròxim 
campionat d’Espanya.
Des d’aquestes línies li volem 
expressar tot el nostre suport i 
donar-li molts d’ànims perquè 
continui endavant.

&

Les gimnastes, entrenades per les germanes Joana Maria i Maria Victòria Garro, també varen prendre part en el 
campionat d’Espanya per Conjunts, celebrat a Gran Canària el passat mes de desembre. I ara, amb els resultats 
obtinguts, s’han classificat per disputar, el pròxim mes de juliol, el campionat d’Espanya per Equips, a Valladolid.
 Per cert, qui segur té molta experiència en campionats d’Espanya és la gimnasta, Antònia Massip, ja que ha 
participat en 23 edicions, tot això fruit d’haver-se dedicat a aquest esport des dels 6 anys d’edat, o sigui 13 anys 
fent gimnàstica artística.

L’equip, en el campionat d’Espanya de 2005, celebrat a Pamplona.

e s p o r t s
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 dels llibres de text 
 curs 2007-2008
 (termini 30 juny)

papereria Espiral
C. rectoria, 11 - tel. i Fax. 971 51 22 44
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ordenances municipals de 1922 (i)  
“La primera impressió és l’autosuficiència del poble”

C O n V I V È n C I A  A M B  E L  P A S S A t  [ 4 2 ]

“Hem guanyat un munt 
de possibilitats però 
també hem perdut la 
seguretat que dóna 
un teixit social dens, 

caracteritzat per un alt 
grau de conformitat”

Aquestes ordenances formen part 
d’un seguit de reformes a distints 
municipis de Mallorca, ja que les 
lleis que regien l’administració 
local eren encara gairebé totes del 
segle XIX. Es troben molt poques 
referències a l’electricitat o al 
cotxe i ni l’una ni l’altra presenten 
cap novetat a l’any 1922. no és un 
document únic de Binissalem, sinò 
que hi ha un text marc susceptible 
de ser adaptat a les condicions 
de cada poble. Aquest treball de 
buròcrates, meticulós i pla, és un 
retrat fascinant de l’organització 
de la vida local a la fi d’una època.
La primera impressió que 
s’extreu del document és la de 
l’autosuficiència del poble, forçada 
per un aïllament determinat 
per les poques i lentes vies de 
comunicació i per tant poca 
fluïdesa de relacions entre 
persones de distints llocs. En 
gran mesura el poble depèn de 
si mateix. Moltes vegades no té 
ni l’opció de demanar ajuda o 
consell de fora. L’altra cara de la 
moneda era que entre els veïns 
i l’administració el contacte era 
personal i directe: hi havia el batle, 
que tenia facultats “executives i 
correctives”, i dos tinents de batle 
que atenien cadascun d’ells a 
un dels dos districtes, electorals 
i administratius, que formaven 
Binissalem. Per afegitó, la llista 
de les responsabilitats de cada 
regidor era exposada “al vestíbulo 
de la Casa Consistorial”.  tot era 
tan a prop dels veïns perquè 
la manera més habitual de 
comunicar-se era cara a cara, ja 
que també compta el fet que molts 

de veïns no sabien llegir ni 
escriure. 
Veiem, per exemple, les 
ordenances referides als incendis: 
Capítulo XIXé. “Art. 285. La persona 
que note indicios de incendio...
dará inmediato aviso a la autoridad 
Municipal o sus agentes. Estos 
avisarán inmediatamenta a las 
autoridades locales, y a la iglesia 
parroquial: a aquellas para que 
acudan al sitio del sinestro, y a ésta 
para que toquen a fuego en la 
forma acostumbrada...” “Cuando 
el fuego sea en las afueras ... 
después de las campanadas de 
costumbre, y en un corto intervalo, 
se darán dos toques de a dos 
campanadas cada uno, ejecutados 
con velocidad y marcándo en 
el intermedio con una breve 
pausa. Si es de noche, el primer 
vigilante municipal que sepa la 
noticia, anunciarà con voz fuerte 
e inteligible el punto del siniestro, 
y los demás vigilantes harán 
lo mismo, a medida que vaya 
llegando a ellos la voz del otro.”
“Art. 286 ....No se retirará la 
autoridad del sitio del siniestro, ni 
permitirá la retirada a los agentes 
y obreros dependientes de su 
autoridad, hasta que el incendio 
esté del todo extinguido.” “Art. 288.  
No se podrá obligar a los vecinos 
o particulares transeuntes a tomar 
parte en las operaciones de apagar 

incendios cuando no se presten 
voluntariamente ...”  “Art. 289.  En 
el momento que se dé la señal 
de fuego deberán acudir todos 
los empleados, agentes y obreros 
dependientes del Municipio con los 
utensilios dispuestos al efecto para 
estos casos.  Se considerará como 
un acto  meritorio de beneficiencia 
la concurrencia de los vecinos, 
especialmente albañiles, 
carpinteros y cerrajeros.” ...
El contrast amb el nostre món 
és fort. Els nostres recursos són 
múltiples i els nostres enllaços 
socials, moltes vegades, puntuals. 
Hem guanyat un munt 
de possibilitats però també hem 
perdut la seguretat que dóna un 
teixit social dens, caracteritzat per 
un alt grau de conformitat donat 
que els veïns depenen els uns 
dels altres a l’hora d’afrontar els 
reptes diaris.
Un any més tard es comença 
a colapsar aquest món i 
s’inicia l’època moderna del 
segle XX. Als “Reglamentos de 
Organización i Funcionamiento 
de los Ayuntamientos” de 1924, 
elaborats pel govern de Primo de 
rivera, sí, es parla de “servicios de 
vialidad, comunicaciones, agua i 
electricidad”, de “obras de mejora 
interior de poblaciones” i “obras 
de ensanche y extensión”... entre 
altres temes.

Toni Gomila i Sheila Jagan

o p i n i ó
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APIMA	DEL	COL·LEGI	
PÚBLIC	NOSTRA	SENYORA	
DE	ROBINES

A. M. Pons

· reserva de llibres i bates per al proper curs fins dia     
  22 de juny, a la consergeria de l’escola.

· recordau que, si no vos heu apuntat al Fons de   
  Llibres, encara hi sou a temps.

o p i n i ó

alEa JaCTa EST

Quan aquest article vegi la llum, el 
nostre destí ja s’haurà decidit, més 
ben dit, l’haurem decidit entre tots 
i seria de desitjar que el seny (allò 
que moltes vegades deixam de 
banda en benefici de la butxaca) 
s’hagués imposat.

Molt abans que es donàs el sus de 
la campanya electoral, els partits 
ja s’havien deixat notar a través de 
tanques publicitàries, presentacions, 
inauguracions diverses, sopars i mil 
berbes més que s’empesquen els de 
les campanyes d’imatge, per tal que 
els seus surtin com a guanyadors 
i, mentrestant, els pobres del carrer 
ens hem de menjar el que ens donen 
i mai tan ben dit, perquè n’hi ha 
que noten una lleugera millora de la 
seva economia assistint a tot quant 
acte anunciï teca, ja se sap que els 
mallorquins som molt donats a això 
d’omplir el gavatx.

Per tal que les formacions polítiques 
exposassin el seu plantejament en 
matèria educativa, l’Associació de 
Directors i Directores d’Educació 
Infantil i Primària de Mallorca va 
organitzar una taula rodona al 
Col·legi Públic Cas Capiscol de 
Palma (per cert, acabat d’estrenar 
i per al proper curs ja hi han de 
dur aules prefabricades) que va 
aconseguir reunir un representant 

de cada un dels quatre principals 
partits polítics (entenent el Bloc com 
una sola formació) que es presenten 
a les eleccions illenques, cosa 
insòlita tenint en compte que el PP 
ha denegat (per no dir ni contestat) 
algunes de les invitacions que ha 
rebut per parlar de temes educatius, 
com a la celebració de la VII Diada 
de l’Educació. 

La veritat és que he de reconèixer 
que el senyor Llabrés (PP) va ser 
molt valent de ficar-se en una gàbia 
de lleons afamats i maltractats i 
dir, amb poques paraules, que 
feien comptes de continuar com 
fins ara. El senyor Frau, d’Unió 
Mallorquina, va posar la nota de 
color rebent les clotellades amb 
bona cara i mantenint-se fresc com 
una rosa fins al final del debat; 
el  resum de la seva intervenció és 
que coincidia amb la majoria de 
coses que defensen els del PSOE 
i els del Bloc i amb alguna del PP. 
Quant a la representant del PSIB-
PSOE, rosa-Maria Alberdi, el seu 
entusiasme no va coincidir gaire 
amb les seves reflexions i ens va 
remetre a consultar la seva pàgina 
web i, finalment, la representant del 

Bloc, Coloma Ferrer, aprofitant que 
tenia el micròfon a la mà, amollà la 
seva lletania davant l’atenta mirada 
dels seus companys de taula que 
bregaven per fer-se amb el micròfon. 
Per sort, aviat aquest passà a mans 
dels assistents, que manifestaren la 
seva indignació per les paraules del 
representant del Partit Popular i li 
donaren quatre senzills consells per 
solucionar la situació catastròfica 
en què viuen alguns centres, abans 
de començar grans línies d’actuació 
que no duen enlloc. El representant 
d’UM, sempre amb un somriure de 
banda a banda d’orella, es limità a 
dir que no l’havíem entès i a repetir 
el seu discurs. La del PSOE destacà 
que la inversió en educació, si ells 
sortien, augmentaria paulatinament 
fins arribar al 6%, i la del Bloc posà 
damunt la taula dues coses per 
reflexionar: la primera, que amb 
el que han costat vuit quilòmetres 
d’autopista s’haurien pogut fer 100 
instituts i la segona, que estam 
ben enfora del 9% que dediquen 
els països nòrdics a l’educació, de 
fet, l’Estat espanyol està a la coa 
d’Europa en inversió educativa i la 
nostra comunitat a la coa de l’Estat 
espanyol. Vaja un panorama!

En el que tots els membres de la 
taula estaren d’acord és que i en 
el que tots els assistents també hi 
estarem és que seria perfecte, això sí 
sense polítics per enmig. 

“És ben necessari un pacte 
educatiu... sense polítics”
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Miquel A. Barrios

Els nostres polítics 
han començat la 
seva particular 
guerra de cartells. 
Què pesats són! 
A una façana 
del Pou Bo han 
penjat la foto d’un 
candidat conegut 

i bastant popular. Jo pensava que 
havien començat a decorar el carrer 
per Sa Vermada –ja sabeu que ens 
agrada allò de venga, venga, venga 
i enllestir-ho tot abans d’hora– però 
no. Són les Eleccions. Ja ho deia 
la veïna, si al manco fos la foto d’en 
Clark Gable (pronunciat tal qual)...
Us heu fixat com són les fotos dels 
candidats a les eleccions d’aquest 
any? A mi m’escarrufen bastant. 
Quasi ni els conec. 
 En sé d’un que s’ha apuntat 
per anar al programa aquest de la 
televisió i que facin d’ell una ganyota 
com fan amb qui hi participa. 
Però he trobat una solució més 
econòmica i menys dolorosa; ja 
no cal anar a Cambio Radical per 
estirar-te la pell, que els colzes 
t’acabin al clatell o els genolls a la 
planta dels peus de tant que estiren. 
Basta presentar-te a les Eleccions 
Municipals. Si mires les fotos dels 
cartells, dels fulletons o dels diaris, 
sembla que es presenten, de cada 
partit, tres persones diferents a la 
mateixa llista. De sobte, un candidat 
apareix moreno a les fotos –però 
moreno que sembla que l’han 
torturat amb rajos de pot fins que ha 
acceptat encapçalar la llista-. I les 
dents? Què me dieu de les dents? 
Semblen d’aquell blanc nuclear que 

només existeix a les mostres de tela 
de vestit de núvia cutre. Ja no cal 
que el programa de televisió te posi 
aquelles fundes postisses d’aquell 
blanc lluent que me posa de mala 
llet i que no deixa que tanquis la 
boca. Ara basten uns retocs mal fets 
de Photoshop.
 Els candidats a Batlle dels 
partits del poble s’han arreglat els 
cabells, el color de la pell –uns més 
que altres-, les ungles, el nas, el 
somriure, les dents...inclús sembla 
que s’hagin llevat uns quants anys. 
n’hi ha un que va voler llevar-se deu 
anys de damunt i com que el Partit 
no tenia doblers, al final s’ha llevat 
deu dies. I se li nota, que consti. 
n’hi va haver una que sempre havia 
volgut tenir més pit i se’n va posar 
tres. no quedava bé, però tothom 
en parlava, clar. I acabo de veure 
penjat devora l’església una foto que 
sembla feta per l’oposició. 
 Els candidats a Batlle duen la 
clenxa ben feta i tenen frondoses 
mates de cabells. no tenen arrugues 
a la cara i la majoria no tenen 
braços ni cames. Són troncs, no 
persones. ¿Per què no surten de cos 
complet i a grandària natural? Com 
va fer n’Albert rivera, President de 
Ciutadans, despullat al més pur estil 
Full Monty. Així ens coneixeriem de 
tu a tu i seria molt divertit tenir-los 
com ninots pel carrer i que quan 

t’apropessis es posés en marxa un 
disc dur que fes que te digués de 
cop tot el programa electoral. Bé, 
no vull imaginar-me a on es podria 
posar la bústia pels suggeriments al 
Candidat...
 I després els mítings, clar. Qui és 
que va a un míting d’un partit polític 
un diumenge o un dia entre setmana 
a les nou del vespre? I qui té la 
barra d’aguantar una banderola de 
colorins i cridar “bieeeeeennnn” o 
bé “Presidente, Presidente” (perquè 
mai es crida “Alcalde, Alcalde”) cada 
dues frases? La gent que no sap a 
qui votar, se’n va a un míting? Això 
es deu fer pels acòlits dels partits. 
Perquè vaja, a mi, encara que no en 
sé res dels Fuerza Nueva, Partido 
del Mutuo Apoyo Romántico ni del 
Partido del Karma Democrático (tots 
ells reals i que concorren a aquestes 
Eleccions), no se m’ha acudit anar 
a cap dels seus mítings a veure si 
m’agraden les seves idees. 
 El que si m’agrada és tot el 
tema de merchandising (regalets) 
dels partits: globus de colors, pins, 
gorres, banderoles, camisetes, 
ferratines...¿Per què no posaran 
la mateixa creativitat en governar-
nos que en fer botelles de vi negre 
amb una etiqueta amb la cara del 
candidat, o davantals blaus o platets 
de la Vermada o berenars calòrics a 
la Plaça?

Canvi radical 
“Els candidats a batle s’han arreglat...”

o p i n i ó
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78
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Vull dirigir-me 
a tots vosaltres 
pares, padrins,  
educadors i en 
darrer terme 
als adults com 
a responsables 
i tutors dels  
infants.

La nostra obligació és vetllar 
pels interessos dels nostres fills i 
alumnes i protegir-los.

La meva intenció és fer-vos 
reflexionar una miqueta sobre 
aquest tema.
Fa uns mesos la meva filla petita 
va caure a l’escoleta on acudeix 
diàriament. Per sort no va ser res 
greu, però ningú te lleva l’ensurt 
i el patiment de cor pensant que 
podria haver estat molt més greu;  
gràcies a Déu no va ser així. 

Aquest fet m’ha fet reflexionar 
damunt la nostra responsabilitat 
sobre la seguretat i en definitiva el 
benestar dels nostres fills. Moltes 
vegades no som conscients 
dels perills a què aquests estan 
exposats  i amb molta bona 
voluntat intentam com a pares i 
mestres evitar que es facin mal 
a aquests llocs que consideram 
perillosos. Però arran d’aquest 
accident m’he adonat que encara 
no som suficientment exigent   
quant a la seguretat de les meves 
filles. 

És veritat que perills, n’hi ha a 
qualsevol lloc (al carrer, a ca 

nostra, a l’escola, al parc, ....), i 
no estam exempts de patir un 
accident encara que sigui el lloc 
més impensable. Però també és 
cert que moltes vegades aquests 
accidents es podrien evitar si com 
a pares exigíssim que tot estigués 
així com cal, és a dir demanar 
a l’administració que adeqüi els 
espais i que aquests compleixin la 
normativa en seguretat.

És per això, que em deman el 
perquè les coses no es fan així 
com s’haurien de fer per llei, per 
lògica o per sentit comú.. I com 
és que nosaltres com a pares i 
educadors deixam que continuïn 

així. Vull pensar que no és per 
negligència, comoditat o descuit, 
sinó simplement perquè no hi 
hem acudit i per desgràcia som 
conscients d’aquests perills quan 
passa qualque cosa. Aquest ha 
estat el meu cas, per exemple, 
i no m’he adonat del perill real 
fins que ha passat l’accident.  
Aquest escrit vol ser una crida 
d’atenció, pens que hauríem de 
ser més exigents i fixar-nos ben 
bé en quines són les condicions 
que envolten aquests llocs on els 
nostres fills passen moltes hores 
i vetllar perquè siguin tan segurs 
com sigui possible per als nostres 
infants.

¿Som conscients dels perills reals 
a què estan exposats els nostres fills?

Maria Àngels Rivera

o p i n i ó



El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

toni Bifa

El seu primer llinatge comença per P

Té menys de 37 anys

El seu segon llinatge comença per F

És dona

Calçats...

salut: Cerca la serenitat i et 
sentiràs més segur de tu mateix.
amor: no miris tant prim en aquest 
camp. L’amor no és perfecte.
petit consell: Posa una mica de 
color a la teva vida.

 
salut: Passeja per l’aire lliure. 
Estàs en zona de nirvis.
amor: Si no tens parella aquest és 
un bon moment per a cercar-la.
petit consell: Desenvolupa la teva 
capacitat creativa.

salut: Participa en qualque activitat 
en grup. Et sentiràs bé.
amor: Enyores una persona del 
passat? no hi perdis el temps. 
petit consell: Confia en tu mateix i 
gaudeix de les coses senzilles.

salut: no prenguis molt el sol de 
moment. Espera al mes d’agost.
amor: tendràs bastants fantasies 
eròtiques. “!Al ataque!”.
petit consell: Evita que les 
opinions dels altres t’afectin.

salut: Dedica un temps al dia per 
a fer exercici físic.
amor: tendràs una visita 
inesperada d’un antic amor. 
petit consell: tingues paciència i 
veuràs realitzats els teus somnis.

salut: treu més temps per a gaudir 
de l’oci.
amor: Viuràs intensament un gran 
amor platònic. a tope!
petit consell: Gaudeix amb la teva 
família d’un dia de camp.

salut: Has agafat un constipat 
d’estiu. no t’alarmis, són pocs dies
amor: El trobaràs dins el teu 
entorn laboral. no és definitiu.
petit consell: Aprèn primer a 
escoltar i després podràs parlar.

salut: relaxa’t i evita sempre les 
discòrdies. Guanyaràs en salut.
amor: Deixa’t guiar per la teva 
intuïció i encertaràs.
petit consell: Explora noves 
formes de pensar. Canviar és bo.

salut: Evita passar pel quiròfan per 
a llevar-te quilos. Altres opcions.
amor: Estaràs emocionalment ple 
d’alegria i va per llarg.
petit consell: Mantén sempre el 
teu esperit en continu optimisme.

salut: Per reforçar la salut fes un 
gran viatge i posa’t tranquil.
amor: no ploris per una persona 
que no s’ho mereix.
petit consell: Lleva’t de tot allò que 
no necessites. Fora noses.

salut: Veim els ossets un poquet 
fràgils. reforça’ls amb natació.
amor: Dins la parella hi ha petites 
interferències. Posau-hi remei.
petit consell: Aprèn de tots els que 
te volen bé.

salut: no t’esforcis tant fent els 
exercicis de gimnàstica.
amor: no dubtis de la teva parella. 
t’asseguram que és franca.
petit consell: Sigues feliç amb el 
que tens i així mai hi perdràs.

o c i
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